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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

De benarde 

We Ieven in roerige en ver
warrende tijden, waar het 
gaat om onze democratie. 
Sommige comrnentatoren 
menen dat we op een 
breukvlak Ieven of, op zijn 
minst, de eerste gevolgen 
ondergaan van een sys-

positie van 
politieke partijen 

zoals de PvdA 

de plaats innemen van poli
tici. 

We bevinden ons, zo 
luidde zijn stelling, in een 
onduidelijke, confuse situ
atie en weten niet goed wat 
te doen. Veelzeggend is dat Een introductie 

teemwisseling. Bij de pre-
tegelijkertijd voor meer en 
minder democratie als uit

sentatie van het 21 ste jaar
boek voor het democratisch so
cialisme, gewijd aan 'De 
toekomst van de democra
tie', hield de socioloog Jac
ques van Doorn een fraai 
betoog. Hij beargumen
teerde dat een nieuwe fase 
in de ontwikkeling van 
de democratie is ingetre
den. 

FRANS BECKER & 

weg wordt gepleit. Zo 
hoort men pleidooien voor 
een grootschalige invoe
ring van plebiscitaire in
strurnenten en procedures 
(referenda, volksinitiatief, 
ICT-verkiezingen), onder 
het motto: een '(meer) di
rekte democratie voor 
mondige burgers', zoals 
ook het Engelse weekblad 
The Economist de 2 1 ste
eeuw al uitriep tot de eeuw 

RENE CUPERUS 

'Die Parteien haben sich in voller jahrt enifernt 
von ihren Heimathijfen und sind iraendwo 
draussen atif dem atifaewiihlten Meer des 

Wandels. Jetzt hakt der Kompass, und selbst 
der Funkkontakt nach Hausejunktioniert 
nur noch sporadisch. Reisst er aanzlich ab, 

De democratie werd 
ooit door de liberale burge

sind sie verloren: 

rij bevochten op de macht van koning, staat en kerk. 
Burgers eisten een zelfstandige publieke ruimte voor 
zich op tegen de hegemoniale aandriften van de 
heersende mach ten in. Aan het eind van de 1 9 e -eeuw 
kwam de democratie in het teken te staan van collec
tieve belangenstrijd en brede emancipatiebewegin
gen. Politiek-ideologische stromingen, gerepresen
teerd en georganiseerd via politieke massa-partijen, 
zouden elkaar om de macht in staat en economie 
gaan bevechten. Aan deze fase van collectieve poli
tieke strijd lijkt nu een einde te zijn gekomen; par
tijen zijn hun vanzelfsprekende belangen, achterban
nen en ideologische doelen meer en meer aan het 
kwijtraken . Collectieve belangenstrijd en mobilisa
tie, ze doen denken aan verschijnselen uit het ver
leden. De democratie is, aldus Van Doorn, vooral 
een solide democratische rechtstaat geworden, met 
weinig politieke manoeuvreerruimte, getekend 
door het verschijnsel der 'verplaatsing van de poli
tiek' ('een goede Rekenkamer is beter dan een 
matig parlement') en door rechters en advocaten die 

van de direkte democratie. Daartegenover staat een 
houding van democratisch relativisme, waar het bij
voorbeeld gaat om de vorming en vormgeving van 
de Europese Unie, of om het democratisch functio 
neren van politieke partijen, universiteiten en an
dere maatschappelijke instellingen. 

Het is de Fransman Manin, die in zijn The princip
les cif representative Government, de diepgaande veran
deringen op het niveau van democratische ontwik
keling het meest uitdagend heeft geformuleerd. ' 
Volgens Manin is er sprake van een nieuwe fase van 
representatieve democratie. Na de liberale parle
mentaire democratie van de I 9e-eeuw en de 'partij
endemocratie' van de 2oste eeuw staan we aan het 
begin van een nieuwe vorm: de audience democracy, 
door politiek theoreticus en wss-curator Jos de 
Beus in zijn bijdrage aan het 21 ste Jaarboek voor het de
mocratisch socialisme mooi vertaald met 'toeschou
wersdemocratie'. 2 Kenmerk van die toeschouwers
democratie volgens Manin: kiezers gedragen zich in 
toenemende mate als het publiek in een theater. 
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Zoals men na afloop van de voorstelling een oordeel 
over de toneelspelers geeft - staande ovatie, be
schaafd enkelvoudig applaus of fluitconcert - , zo 
geeft het electoraat tegenwoordig ook achteraf zijn 
oordeel over de prestaties van regeringen, partijen 
en politici. Hiermee hangt samen dat verkiezings
programma's fors aan belang hebben ingeboet, dat 
politieke partijen in toenemende mate samenvallen 
met de politieke !eiders en dat het in partijen vrijwel 
aileen nog draait om verkiezingscarnpagnes en 
media-communicatie. 

Oat het hier om wijd en zijd gevoelde ontwikke
lingen gaat, wordt duidelijk wanneer we zien dat -
geheel onafhankelijk van Manin's beschouwing -
onlangs ook in het Duitse taalgebied dergelijke in
zichten werden ontwikkeld. In het zojuist versche
nen Die Heimatslosiakeit der Macht. Wie die Politik in 
Deutschland ihren Boden verlor betogen politicoloog 
Franz Walter en Die Zeit-journalist Tobias Diirr: 
'Die sozialen Ressourcen der Parteien sind versiegt, 
ihre Grundlagen und ihr gesellschaftlicher Halt ver
loren . Durch die Auflosung der angestammten Mi
lieus haben sich die an die Politiker gerichteten Er
wartungen erhoht. Schnell, energisch und zielstre
big sollen sie handeln - sonst zappt sich das ungedul
dige Publikum zur Konkurrenz'. Vrijwel parallel 
aan Manin's 'toeschouwersdemocratie' ontwikkel
den zij het concept van een 'Publikumsgesellschaft', 
ja zelfs wordt gesp~;oken van 'teleplebiszitaren Pu
blikumsgesellschaft', daarmee ook het verschijnsel 
van de mediamaatschappij en populistische tenden
sen integrerend. 3 

Walter en Diirr analyseren een 'Heimatverlust 
der Sozialdemokraten in der deutschen Gesell
schaft; Heimat verliert ihre Grundlagen: die Exis
tenz und Erfarhrung industriegesellschaftlicher 
Kollektivitat' . Niet aileen voor de SPD, maar voor 
alle partijen - met uitzondering van dec s u en P D s, 
want deze zijn 'tief eingegraben in die mentalen Ge
gebenheiten ihrer bayerische und ostdeutschen 
Landschaften und damit expressive Heimatparteien 
ihrer Regionen' - wordt een voortschrijdende Ent

koppeluna vom Rest der Gesellschqft' vastgesteld.4 An
ders dan Manin leggen de Duitse auteurs zich niet bij 

het ontstaan van een 'toeschouwersdemocratie' of 
'Publikumsgesellschaft' neer. Integendeel: zij kla
gen deze tendensen met hun hoek in feite aan. Poli
tiek welke I outer bestaat uit pragmatisme en media
fixatie en totaallosgezongen is geraakt van burgers 
en maatschappij, kan niet duurzaam bestaan. Op den 
duur kan de democratie het niet stellen zonder par
tijenstrijd, gebaseerd op identiteit, sense if direction 

ofmoreel project. 

Politieke partijen in malaise 

Hoe dit alles ook zij, duidelijk is dat er in de wes
terse democratieen iets fundamenteels gaande is. 
Met name de positie en het functioneren van de he
dendaagse politieke partijen schijnen daarbij op het 
spel te staan. Veelzeggend is dat nota bene het Docu
mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
(nNPP) in Groningen - de archivaris en schatbe
waarder van de politieke partijorganisaties - zich bij 
zijn twintigjarig bestaan in conferentie- (en later 
hoek-)vorm de vraag stelde: 'Politiek zonder par
tijen?' Over de horizon van de partijpolitiek' .5 Par
tijen lijken het brandpunt van verandering en het 
lijdend voorwerp, tenrninste als we met Manin aan
nemen dat de 'partijendemocratie' op zijn eind 
loopt, of - met Walter en Diirr - dat partijen thans 
in een identiteitsloos vacuiim zweven, losgeslagen 
van hun maatschappelijke ankers. Vandaar het a)
maar aanzwellende debat over plaats en positie van 
politieke partijen, schijnbaar pars pro toto voor de 
veranderingen in onze democratie en vermoedelijk 
het hardst en meest di~ect getroffen, in vergelijking 
tot staatsinstellingen en civil socie0'-organisaties, in 
hun functies en positie. Vandaar ook dit speciale 
themanummer van s&.P. 

In dit nummer zijn diverse opvattingen over 'de 
staat en toekomst der politieke partijen' bijeenge
bracht. Het betreft hier een nogal controversieel 
thema. Niet in de zin van een thema dat kan rekenen 
op heetgebakerde gemoederen in het publiek debat. 
Daarvoor zijn politieke partijen, met name in hun 
gedaante van partijorganisaties, al te marginale ver
schijnselen geworden. De organisatiegraad van de 
Nederlandse bevolking, ofwel het ledental van poli-

1 . B. Manin, The Principles '![ 
Representative Government, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997. 
2. Jos de Beus, 'Veerkracht en 
mjsnoegen in de duurzame democratie: 
de kernstaten s;nds 1 9 8 9', in: Frans 
Becker e. a. (red.), De toekomst van de 

democratie. Het eenentwintiaste Jaarboek 
voor het democratisch socialisme, 
Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardj 
Beckman Stichting, 2 ooo. 

Alexander Fest Verlag, 2ooo, p. 21. Het 
motto aan het begin van dit artikel is 
ook alkomstig uit dH hoek (p. 2 26) 
4· Walter / Diirr, a.w., p.2 15 resp. 2.p. 
5· G. Voerman (red.), Politiek zonder 
partijen? Over de horizon van de partijpo
litiek, Amsterdam: Het Spinhuis, 1 994· 

3· Franz Walter/Tobias Diirr, Die 
Heimatslosiakeit der Macht. Wie die Politik 
in Deutschland ihren Boden verlor, Berlin: 
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tieke partijen, laat genoegzaam zien dat het gros van 
de burgers partijen de facto als quantite nealiaeable 
beschouwen, al is daar nog niet het hele verhaal mee 
verteld. 

De controverse schuilt dan ook vooral hierin dat 
het om een debat met sterk uiteenlopende posities 
gaat: Oat politieke partijen er niet florissant voor 
staan, in malaise-sfeer verkeren en dat zij de maat
schappelijke ontwikkelingen tegen zich hebben: 
daarover bestaat een redelijk grote consensus. De be

den moeten krijgen om gekozen bestuurders via een 
partijreferendum te corrigeren?' 

Verderop in deze inleiding zullen we die uiteen
lopende waardering voor de staat waarin partijen 
zich bevinden uitgebreider analyseren. Nu al is dui
delijk, dat partijen zich hebben te transformeren, 
goedschiks of kwaadschiks, via een bewuste poging 
tot partijmodernisering ofhuns ondanks. 

Veel wijst er op dat politieke partijen zich dien
aangaande op een cruciaal moment in de geschiede-

nis van hun bestaan bevinoordeling en waardering 
voor deze penibele situatie 
van de hedendaagse partijen 
!open evenwel sterk uiteen, 
zoals we ook in de geva
rieerde beschouwingen in 
dit nummer zullen zien. 

Voor somrnigen bete
kent de neergang van poli
tieke partijen dat de demo-

De organisatiegraad van de 

Nederlandse bevolking laat zien dat 

het gros van de burgers partijen 

als 'quantite negligeable' beschouwen, 

al is daar nog niet het hele verhaal 

mee verteld. 

den en geconfronteerd 
worden met een existen
tiele keuze: verder te gaan 
als campagnepartij of als 
hernieuwd maatschappe
lijk verankerde organisatie. 

De exemplarische 

cratie in de hoogste staat van paraatheid moet wor
den gebracht. Nederland's politicologische wereld
ster, Arend Lijphart, betrekt deze positie. Hij ziet in 
de dalende opkomst bij verkiezingen en het dalende 
lidmaatschap van politieke partijen tekenen dat 'de 
democratische cultuur aan het verdwijnen is'. Hij 
pleitdaarom voor een herinvoering van de opkomst
plicht en een versterking van politieke partijen. 'Ik 
zie geen goed alternatief voor politieke partijen. Zij 
zijn in een representatieve democratie cruciaal voor 
de recrutering van volksvertegenwoordigers en 
voor het formuleren van visies op het algemeen be
lang.( ... ) Waarom de contributie aan partijen niet 
aftrekbaar maken voor de belastingen om te onder
strepen dat de samenleving waarde hecht aan het 
partijlidmaatschap? Duidelijk moet worden ge
maakt dat de politieke partij geen aflopende zaak is. 
We mogen niet bij de pakken neer gaan zitten'. 6 

Weer anderen - zoals Paul Frissen of zoals Bas 
Denters in dit nummer - zien de neergang van poli
tieke partijorganisaties eerder als winst voor de de
mocratie als geheel. Zo stelt Denters de vraag aan de 
orde wat nu precies de democratische winst is als 
partijen de partijleden meer greep geven op de par
lemantaire partij. 'Op grond waarvan meent men 
dat partijleden bijvoorbeeld de mogelijkheid zou-

oraanisatiecrisis van de PvdA 
In het momenteel in de media gevoerde debat naar 
aanleiding van de genante partijorganisatiecrisis 
waarin de PvdA is terechtgekomen, verdicht de dis
cussie zich tot diezelfde keuze uit twee. De PvdA 
zou zich, aldus Jos de Beus in een recente Buitenhif
uitzending, op een tweesprong bevinden en moeten 
kiezen tussen, ofhet model van een geprofessionali
seerde donateurspartij, met name gericht op be
stuur en campagnes ofhet model van een gerevitali
seerde maatschappelijke vereniging. 

Het is niet helemaal zeker ofhet hier niet om een 
valse keuze gaat, zoals Koole elders in dit nummer 
opmerkt; posities langs deze lijnen worden even wei 
al betrokken. In dezelfde Buitenhif-uitzending nam 
Jan Pronk direct krachtig stelling tegen de donateurs
partij en sprak hij zijn voorkeur uit voor het type van 
de 'brede maatschappelijke beweging'. In de Volks
krant riepen daarna twee PvdA-politicologen onder 
het vrolijke motto 'De PvdA is dood, I eve de sociaal
democratie', PvdA-ers op juist voor de donateur
spartij te kiezen. 'De huidige partijorganisatie is een 
stoorzender in de relatie tussen de gekozen PvdA
vertegenwoordigers en de vele kiezers die sympat
hiseren met de sociaal-democratie. ( ... ) De PvdA 
moet worden omgebouwd tot een professioneel ge
leide, activistische kiesvereniging'. 7Inmiddels is het 

6. Elsevier, 3-6-2ooo, p.18 e.v. 
7 . Gritta Nottelman / Jan Willem 
Duker, 'De PvdA is dood , !eve de 
sociaal-democratie', in: de Volkskrant, 
29-11-2000. 
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e-mail-systeem rondom de PvdA bijna verstopt ge
raakt met kritische berichten tegen deze optie. 

Zie hier het decor waartegen momenteel ook in de 
PvdA zelf een de bat is ontbrand over de staat en toe
komst van de partijorganisatie. De meer acute aan
leiding wordt gevormd door de organisatiecrisis 
waarin de PvdA momenteel verkeert, misschien wei 
de grootste uit haar geschiedenis. De Partij van de 
Arbeid maakt sinds 1989 in een ononderbroken 
reeks deel uit van de regering. Marathonloper Wim 
Kok is hard op weg het record van Will em Drees Sr. 
te evenaren, zo niet te verbeteren. Rugnummer een 
van de PvdA mag zich nog steeds verheugen in een 
behoorlijke populariteit bij het grote publiek. Maar 
hoe weinig straalt dit succes af op zijn eigen partij. AI 
bij de verkiezingen van 1 9 9 8 was het glashelder dat 
Wim Kok de belangrijkste electorale troef was die 
de PvdA in handen had. Sindsdien is de partij er niet 
in geslaagd uit de schaduw van haar lijsttrekker te 
treden. In de schaduw van Kok verkommert de 
partij. 

De rode verf van het eens zo machtige en leven
dige verenigingsbolwerk bladdert vooral in de laat
ste herfstmaanden in hoog tempo af. De PvdA 
slaagde er niet in met eendrachtig gesteunde, inspi
rerende concept-beginselen te komen. Het bleke 
Tussen droom en daad zal niet het zo gewenste debat 
losmaken over de koers en richting die de partij 
moet inslaan in het Iicht van de eigen regeringserva
ringen en die van de zusterpartijen elders in Europa. 
Lokaal komt de PvdA steeds meer onder druk te 
staan van plaatselijke initiatief partijen. Vooral de 
formule van de populistische Leefbaar-partijen -
Leqhaar Utrecht voorop - zet de bestuurlijk georien
teerde lokale PvdA-politici flink onder druk. 

De meest bizarre episode in dit afbladderings
proces is de bestuurscrisis waarin de PvdA is terecht 
gekomen. In de zomer van dit jaar zegde het dage
lijks bestuur van de PvdA zijn vertrouwen in de 
voorzitter, Marijke van Hees, op. Met haar zou niet 
samen te werken zijn en bovendien zou haar declara
tiegedrag te wensen overlaten. Dit laatste werd, 
naar het schijnt, door een van haar direkte collega's 
naar het weekblad Vrij Nederland gelekt, dat het 
prompt, ongeverifieerd publiceerde, onder de kop: 
Marijke Peper. De voorzitter besloot daarop haar 
taken 'over te dragen'. De beschuldigingen over 
foutieve declaraties bleken - zo wees nader onder
zoek uit - onjuist. Waar het conflict nu exact over 
ging is in nevelen gehuld gebleven. De resterende 

led en van het dagelijks bestuur gaan onder het motto 
'kleppen dicht' door, zonder excuses, zonder bevre
digende uitleg, zonder verantwoording. 

Het dagelijks bestuur van de partij, inclusief de 
voorzitter, heeft in meerderheid gefaald om in deaf
gelopen periode de PvdA organisatorisch in het 
goede spoor te brengen. De enigszins overspannen 
plannen en verwachtingen ten aanzien van de 'par
tijvernieuwing' zijn deels vastgelopen door bestuur
lijk onvermogen en incompetentie, deels gestrand 
door - zie verderop - de al ver voortgeschreden 
erosie van de partijorganisatie. Niet alleen is het 
groot onderhoud mislukt, het verval is zelfs niet ge
stopt. In plaats daarvan is alle energie klaarblijkelijk 
gaan zitten in de Machiavellistische soap met en 
tegen elkaar. Een illustratie van een verworden 
machtscultuur, waarin gebrekkige omgangsvormen 
heersen die onvoldoende worden gecorrigeerd door 
een partijbestuur dat niet over voldoende ruggen
graat of zelfreinigend vermogen beschikt. 

De bestuurscrisis, en dat is rnisschien nog wei het 
meest verwijtbare, heeft verder bijgedragen aan het 
beeld van de totale irrelevantie val! de huidige partij 
als ledenorganisatie. De partijleiding te 's Graven
hage meende en meent zich van de bestuurscrisis low 

prifile af te kunnen maken en beschouwt de zaak 
kennelijk als een klein bedrijfsongeval dat helaas 
enige beeldschade met zich meebrengt. De beeld
schade wordt echter onderschat, evenals de onder
mijnende gevolgen van het laakbare optreden van 
het dagelijks bestuur. 

PartijvernieuwinB, maar welke? 

Onder het motto 'verbeter de wereld, maar begin 
niet bij jezelf', was het overigens ditzelfde bestuur 
dat kort geleden voorstellen heeft gepresenteerd 
voor verbetering van de partijorganisatie. Deze 
voorstellen, vervat in het rapport van een commis
sie onder Ieiding van Utrechts burgemeester Annie 
Brouwer, vormen het voorlopige eindpunt, zeker 
niet het hoogtepunt van een lange reeks van rapper
ten over de organisatie van de PvdA. De analyse van 
de eigen positie en organisatie is een vast begelei
dingsverschijnsel van de Nederlandse sociaal-demo
cratie - van de Partij van moraen uit het begin van de 
jaren zestig tot Een partij om te kiezen van bijna dertig 
jaar later. 8 Met alle rapporten uit de afgelopen de
cennia valt inmiddels een ruim huis te behangen. 

In de sociaal-democratische zelfreflectie van de 
afgelopen decennia staan enkele thema's centraal. 
Zij zijn verbonden met de overgang van een klas-
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sieke emancipatiepartij naar een professioneel-elec
torale partij. Een eerste thema betreft de bemidde
lende rol die de partij vanouds heeft gespeeld tussen 
staat en maatschappij. Inmiddels zijn vragen gerezen 
als: heeft de PvdA nog voldoende maatschappelijke 
verankering en worteling? Hoe kan ze haar maat
schappelijke positie versterken? En hoe kan de on
vermijdelijk dominantere positie van de volksverte
genwoordigers worden ingebed in de partijorgani
satie? Een tweede vraagstuk betreft de steeds smal
lere basis van de partij in ledental en de afnemende 
representativiteit ten opzichte van een steeds vluch
tiger electoraat. Hier gaat het om de vraag hoe de re
latie tussen kiezers, !eden, kader en volksvertegen
woordigers vorm gegeven moet worden. Het is een 
kwestie die direct raakt aan het democratisch ge
halte van de ledenorgarusatie, van de sociaal-demo
cratische 'vereniging' PvdA. In de derde plaats heeft 
het teruglopen van het ledental geleid tot vragen 
over de organisatorische basis van de partij. Moet 
deze nog steeds territoriaal zijn, of moet een voor
keur worden gegeven aan de belangstellingssfeer 
van de !eden als grondslag van de orgarusatie? Ten
slotte hebben de sterk toegeslagen ontzuiling en in
dividualisering, alsmede de ontwikkeling van een 
media-samenleving, de organisatiecultuur en de 
kwaliteit van het partijleven tot een centraal discus
siethema gemaakt. Is de partijcultuur met te geslo
ten en naar binnen gekeerd, en zijn de orgarusatori
sche routines niet te overheersend? 

De betere rapporten slagen erin de positie en or
ganisatie van de partij te analyseren in het perspectief 
van bredere maatschappelijke en politieke trends en 
voorstellen te formuleren die een antwoord bieden 
op de veranderingen in de omgeving. Een partij om te 
kiezen, dat in 1 9 9 1 door een commissie onder Ieiding 
van Jos van Kemenade werd gepubliceerd, vormt 
daarvan een goed voorbeeld. Het rapport bevat or
ganisatorische voorstellen die als een rechtstreekse 
reactie kunnen worden beschouwd op het losser 
worden van de maatschappelijke bindingen van de 
PvdA en op de ontwikkeling van een professioneel
electorale partij. De commissie Van Kemenade be
schouwde politieke partijen als een bedreigde dier
soort. Voor de Partij van de Arbeid was het 'vijf voor 
twaalf', aldus Van Kemenade c.s. 

Hoe smal het partijfundament was geworden -
na de WAO-crisis van 1991 verlieten ook nog eens 
enkele tienduizenden !eden de PvdA - beschreef 
Mark Kranenburg in NRC Handelsblad in een scherp 
en beklemmend portret van de afdeling Nieuw
koop- Liemeer uit 1 9 9). De vier actieve I eden van de 
afdeling houden de zaak draaiende - afdelingsbe
stuur, afdelingsvergadering, gemeenteraadsfractie, 
in elkaar zetten en verspreiden van het afdelingsblad 
-in een afdeling die in vijftien jaar tijd van 9 2 naar 
minder dan )O !eden is gegaan. 'Als we nu wat 
rueuwe jongere !eden hadden, dan zouden we die 
kunnen gaan coachen, maar ze zijn er niet'' zegt een 
van hen, Berry Dors . 'Steeds vaker bekruipthem het 
gevoel dat de politieke partij een "verouderd vehi
kel" of een "anachronisme" is. [ ... ] De plaatselijke 
politiek is het domein van de laatste vier !eden. Nog 
onder de vlag van de PvdA. Op zijn werkkamer met 
uitzicht over het weiland, mijmert Berry Dors over 
de toekomst. "Waarom nog doorgaan als PvdA?", 
zegt hij. "Misschien winnen we meer stemmen als 
Nieuwkoop vooruit of als Forza Nieuw~oop."'9 

Zijn deze vraagstukken uniek voor de PvdA ofkam
pen ook andere partijen met verandering van rol en 
verzwakking van hun organisatie? De sociaal-demo
craten mogen vanouds een bijzondere waarde aan 
hun organisatie als instrument van emancipatie heb
ben gehecht en vooral in de richting van politieke 
machtsvorming zijn gegaan, dat neemt niet weg dat 
de problemen waarmee zij in hun partijorganisatie 
worden geconfronteerd onderdeel zijn van een veel 
breder veranderingsproces waarin de meeste gro
tere partijen in West- Europa verwikkeld zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan de eerder aangehaalde notie van de 
'toeschouwersdemocratie' van Manin. 

De Werdegang van partijen in West-Europa wordt 
al vanaf de jaren zestig intensief gevolgd en geanaly
seerd door sociologen, politicologen en bestuurs
kundigen, van Kirchheimer die in de jaren zestig de 
term catch-all party of Allerweltspartei lanceerde om 
de overgang naar een minder ideologisch partijtype 
te karakteriseren, tot Katz eh Mair, die in de jaren 
negentig het begrip kartelpartij introduceerden om 
de ontwikkeling naar sterk met de staat vervlochten 
partijen aan te duiden. 10 Er is in bred ere zin iets met 

8. De partij van moraen. De Partij van de 
Arbeid aaat zich vernieuwen, door Eibert 
Meester, algemeen secretaris
penningmeester, Amsterdam: Partij van 
de Arbeid, 1964; Een partij om te kiezen. 

Partijvernieuwina en PvdA, rapport 
opgesteld door een commissie, 
ingesteld door het bestuur van de Parti j 
van de Arbeid, onder voorzitterschap 
van J.A. van Kemenade, Amsterdam: 

Partij van de Arbeid, 199 1. 
9· Mark Kranenburg, 'Portret van het 
PvdA-kader in Nieuwkoop; de laatste 
partijgenoot, in: NRC Handelsblad, 8-7-
1995· 
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politieke partijen aan de hand. De grote mate van 
belangstelling daarvoor is verklaarbaar: partijen 
spelen nu eenmaal nog steeds een cruciale rol in ons 
parlementair-democratisch stelsel. 

In de sociaal-wetenschappelijk analyse over rol 
en positie van partijen speelt overigens de geschie
denis van de West-Europese partijenstelsels, ge
vormd als zij zijn door de verhouding tussen staat en 
kerk en de sociale kwestie, een grote rol. De klas
sieke massapartij hangt als een slagschaduw over het 
debat waar het met de partijen heen gaat en heen 
moet, terwijl dit partijtype toch al enkele decennia 
op zijn retour is en het tijdperk van de verzuiling al 

toenemen. In Ianden als Nederland, waar geen aan
zienlijke fmanciering van partijactiviteiten plaats 
vindt door overheid of private partijen, komen par
tijen als gevolg van de sterk stijgende kosten voor het 
huidige type campagnes bovendien steeds meer in 
een fmanciele Idem terecht (Zie hiervoor de bij 
drage van Van Praag). 

In kwantitatieve zin wordt de organisatorische 
basis van partijen dus smaller. Hoe het er in kwalita
tieve zin voorstaat met de organisatorische slag
kracht is moeilijker te bepalen, omdat daarover wei
rug vergelijkbare empirische gegevens bestaan. 
Maar onder goed gei:nformeerde waarnemers be

weer lang achter ons ligt. 
Maar voorlopig lijkt het 
verleden toch nog steeds 
de probleemdefinities en 
oplossingsrichtingen te be-

In de schaduw van Kok verkommert 

de partij 

staat de stellige indruk dat 
het partijpolitieke Ieven 
sterk is weggezakt, zeker op 
het lokale niveau, en dat het 

palen. Wat is er, volgens de hedendaagse sociaal-we
tenschappelijke inzichten, met onze politieke par
tijen aan de hand? Wij onderscheiden een aantal 
kernthema's. 

Oraanisatorische positie 
In vrijwel alle Ianden van Europa daalt het ledental 
van politieke partijen in absolute zowel als in rela
tieve zin, d.w.z. ten opzichte van het electoraat als 
geheel. Nederland vervulthier samen met Frankrijk 
wel de rol als gidsland met een 'politieke organisa
tiegraad' van 2. 2 resp. 1. 5 procent: iets meer dan 2 

pro cent van het N ederlandse electoraat is lid van een 
politieke partij. Maar ook in de andere West-Euro
pese Ianden is de politieke organisatiegraad in de af
gelopen decennia sterk teruggelopen. Onder dege
nen die nog wellid zijn van een politieke partij, daalt 
het activisme. Het de facto 'donateurschap', altijd al 
omvangrijk, rukt verder op. 1 1 Bovendien slagen 
partijen er steeds rninder in, de kiezers naar de 
stembus te krijgen. Over de hele linie daalt de op
komst; de jaren negentig betekenen in dit opzicht 
een (voorlopig?) dieptepunt (zie verder de bijdrage 
van Mair aan dit nummer). Meer in het algemeen is 
er sprake van een vergrote electorale onzekerheid 
voor partijen, tot uiting komend in sterk fluctu
erende uitslagen. Met name dit verschijnsel heeft 
het belang van verkiezingscampagnes sterk doen 

voor meerdere partijen 
steeds moeilijker wordt zelfs maar geschikte kandi
daten te vinden voor vertegenwoordigende func
ties, zoals het gemeenteraadslidmaatschap. De 
maatschappelijke vertakking van partijen is daarbij 
sterk verzwakt. Van de vroegere 'verzuilde' structu
ren, toen de politieke partijen onderdeel vormden 
van een breed maatschappelijk netwerk, is weinig 
tot niets meer over. Nieuwe allianties met andere 
civil socieo/-organisaties lijken er niet voor in de 
plaats te zijn gekomen. 

Representatie 

De klassieke emancipatiepartijen, die lange tijd het 
Nederlandse politieke landschap hebben bepaald, 
hadden een vanzelfsprekende achterban met een be
paald sociologisch of religieus kenmerk; zij repre
senteerden maatschappelijke collectiviteiten. In het 
geval van sociale heterogeniteit, zoals in de katho
lieke zuil, werden de verschillende sociale groepen 
politiek vertegenwoordigd door eigen representan
ten. In een sterk van gezagsverhoudingen doortrok
ken politieke cultuur waren de politieke 'regenten' 
onbetwiste vertegenwoordigers. In de jaren zestig 
en zeventig veranderde deze situatie als gevolg van 
de ontzuiling drastisch. Partijen werden kaderpar
tijen, waarin politiek leiderschap verantwoord 
moest worden . Er ontstond een representatiepro
bleem: het kader van een partij was niet meer van-

10. Otto Kirchheimer, 'Der Weg zur 
Allerweltspartei ', in: K. Lenk/F. 
Neumann (hrsg.), Theorie und Sozioloaie 
der politischen Parteien, Band q, Darm-

stadt und Neuwied: Luchterhand, 1974 
( 1965); RichardS. Katz / Peter Mair, 
'Changing Models of Party Organiza
tion and Party Democracy ' , in: Party 

Politics l99S. vol. I no. I, PP· s-28. 
I I . Zie: Gettina to arips with depoliticisa
tion, A briefmg paper by Tom Bentley 
e.a., London: Demos, May 2ooo. 
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zelfsprekend representatief voor de I eden ofkiezers. 
Voor de Partij van de Arbeid is deze ontwikkeling in
dringend gedocumenteerd in Philip van Praags 
Strateaie en illusie, een studie naar de PvdA in de jaren 
zeventig. 12 Exemplarisch is de afwijzing van het for
matieresultaat dat in 1977 tot een tweede kabinet 
Den Uyl had moeten lei den door het sterk geradica
liseerde kader, tegen de verhoudingen in de bred ere 
achterban van de partij in . 

Jnmiddels is het representatievraagstuk opnieuw 
van karakter veranderd . Electoraat en achterban van 
de grotere partijen zijn zo heterogeen en zwevend 
geworden, dat partijen niet meer eenvoudigweg 
welomschreven sociologische groepen of maat
schappelijke belangen vertegenwoordigen. 1 3 Som
migen betwijfelen zelfs of nog van een 'sociologie 
van de politiek ' gesproken kan worden. Partijen 
worden gedwongen om op een betrekkelijk open 
electorale markt met elkaar te concurreren, met aile 
onzekerheden van dien. Omgekeerd voelen indivi
duele kiezers zich niet meer vanzelfsprekend verte
genwoordigd door 'hun' politici, terwijl tegelijker
tijd juist een dergelijke meer individuele 'vertrou
wensrelatie' tussen kiezer en gekozene gewenst 
wordt. 

De intermediaire junctie 

Vanafhun ontstaan tot ver in de twintigste eeuw zijn 
politieke partijen voertuigen geweest om maat
schappelijke aspiraties in de politieke arena tot gel
ding te brengen. Partij en vormden een essentiele 
schakel in het verkeer tussen maatschappij en staat, 
door hun vermogen maatschappelijke en politieke 
wensen te aggregeren, kiezer s te mobiliseren en te 
integreren in de politieke gemeenschap en door hun 
programma's om te zetten in beleidsmaatregelen . 
Met de opbouw en uitbreiding van de interventie
staat zijn de maatschappelijke organisaties van wel
eer echter in toenemende mate beleidsgerichte, met 
het openbaar bestuur vervlochten instellingen ge
worden. 1

4 Waar zij aan de ene, maatschappelijke 
kant aan betekenis hebben verloren, hebben zij aan 
de andere, statelijke kant hun positie geconsolideerd 
en versterkt. Partijen spelen tegenwoordig vooral 

een cruciale rol in de recrutering en selectie van het 
politiek personeel, zij vormen de toegangspoort 
voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en dik
wijls ook (top)ambtenaren. In 't Veld heeft overi
gens terecht opgemerkt dat partijen zelfs dit 'mono
polie' met weinig kwaliteit en geestkracht uitoefe
nen . 1 5 Politici zijn aldus aan de andere kant van het 
beleidsfilter terecht gekomen: ze sleutelen aan de 
maatschappelijke motor met behulp van beleid, en 
komen nauwelijks meer onder de motorkap van
daan, zoals Anton Hemerijck het onlangs op een 
conferentie van het Institute for Public Policy Research 

te Londen formuleerde . 
Het belangrijkste bemiddelende moment is ge

reduceerd tot de verkiezingscampagne. Partijen zijn 
in toenemende mate campagnepartijen geworden, 
in een nieuwe medialogica. Vandaar dat partijen 
door somrnigen worden gezien als louter nog re
clame- en uitzendbureau . 16 

De programmatische rol 

AI aan het eind van de jaren vijftig werd door Bell , 
Lipset, Aron en anderen gesproken over het 'einde 
van de ideologie' . Zij bedoelden daarmee, aldus 
Lipset in een terugblik, dat er een einde was geko
men aan de politiek als strijd tussen gesloten, om
vattende en elkaar uitsluitende ideologieen, zoals de 
klassieke klassenstrijd van het eind van de 1 9 e en 
begin 2oste eeuw. 1 7 De radicalisering en politisering 
van de jaren zestig en zeventig leek hen in het onge
lijk te stellen, maar inmiddels hebben hun opvattin
gen weer een grote mate van actualiteitswaarde. In 
moderne variant vertegenwoordigde Francis Fu
kuyama het gelijk van de 'einde van de ideologie'
school. De politiek-programmatische profilering 
van de grote partij en is opnieuw - en nu wel zeer 
drastisch - geringer geworden. Voor kiezer s wordt 
steeds minder zichtbaar wat er eigenlijk te kiezen 
valt. De grote partijen zijn naar het midden getrok
ken, waar de electorale winst kan worden gevon
den. Naarmate zij aan politiek-ideologisch profiel 
hebben verloren, is de ideologische links-rechts di
mensie in betekenis afgenomen ter verklaring van 
het kiesgedrag en zijn eveneens de politieke strijd-

1 2. Ph. van Praag Jr. , Strateaie en illusie. 
E!f jaar intern debat in de PvdA ( 1966-
1977), Amsterdam: Het Spinhuis, 
1990. 

14-. Zie Paul Kalma, 'Politieke 
partijen en de civil society. Een 
onderbelicht representatie-probleem', 
te verschijnen in een uitgave van 

Democratie, jrg. 57 (2ooo) nr. 1 o . 
16. Vgl. ] .A.A. van Doorn, 
'Democratie fn spagaat', in: HP! De 
Tijd, 18-4- 1997. 

13 . Vgl. Leonard Ornstein/ Max van 
Weezel, De verloren eifenis. Het slinkend 
vertrouwen in de sociaal-democratie, 
Amsterdam: Bert Bakker, 1992 . 

het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen. 
15 . Roe! in 't Veld, 'De bestuursjungle 
van de PvdA', in: Socialisme &_ 

1 7. S.M. Lipset, Political Man. 
The Social Bases '![Poli tics, London: 
Heinemann, 1983 (1959) . 
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punten minder bepalend geworden voor electorale 
keuzes. In de steeds kleiner wordende verschillen 
tussen de grote partijen, moet de verklaring gezocht 
worden voor de dalende betekenis van zowel de ide
ologische orientaties van kiezers als hun opvattingen 
over specifieke issues, stelt Thomassen in zijn over
zicht van het electorale gedrag tussen I 97 I en 
I998. 18 

Regelmatig is in de afgelopen decennia de vraag 
aan de orde geweest of nieuwe maatschappelijke en 
politieke thema's niet een hernieuwde profilering 
en een herverkaveling van het politieke landschap 
tot gevolg zouden hebben. En weliswaar zijn 
nieuwe, postrnaterialistische strijdpunten van be
lang geworden in de politieke arena, zoals de milieu
politiek, maar de plaatsing van partijen en kiezers op 
de materialistische - postrnaterialistische conflictdi
mensie valt in sterke mate samen met hun posities 
op sociaal-economische strijdpunten en de links
rechts dimensie. I9 Van een realignment van partijen 
op een nieuwe conflict-as is tot nu toe geen sprake. 
De totstandkoming van de paarse regeringscoalitie 
heeft daar evenmin toe geleid, anders dan sommige 
waarnemers en participanten verwachtten, zoals 
o66 bewindsman in het eerste kabinet-Kok Hans 
Wijers. 20 

De verplaatsing van de politiek 

Partijen zijn er steeds op gericht geweest om hun in
vloed te Iaten gelden in de klassieke machtscentra: 
de parlementaire en bestuurlijke besluitvormings
machines. De nationale staat is sinds de Tweede 
Wereldoorlog, toen de centraliserende tendens de 
overhand had gekregen, het brandpunt van hun aan
dacht en energie geworden. lnmiddels wordt het 
Haagse machtscentrum echter uitgehold doordat de 
besluitvorrning zich naar andere gremia heeft ver
plaatst. Burgers zijn, naar het woord van Hofland, 
gedekoloniseerd en nemen in tal van gevallen zelf 
het heft in handen; belangrijke onderdelen van de 
politieke besluitvorming zijn verplaatst naar inter
nationale fora, in het bijzonder de Europese, naar de 
ambtelijke voorportalen, naar de rechterlijke 
macht, naar het lokale niveau en naar bedrijven, 
laboratoria en maatschappelijke instellingen. Som-

migen spreken van een centrumloze democratie of 
een lege staat en menen dat een centrale politieke 
sturingspretentie een hopeloos anachronisme is ge
worden. 21 

Politieke partijen zijn nog nauwelijks begonnen 
op deze ontwikkeling te reageren en volharden in 
een Binnenhof-bias. Lokaal kalft hun slagkracht af. 
Het dit jaar verschenen rapport van de Commissie 
Elzinga inzake gemeentelijke bestuurlijke vernieu
wing documenteert deze afkalving en is doortrok
ken van de grote zorg over de lokale presentie van 
politieke partijen. Op Europees niveau is de partij
vorming niet meer dan rudimentair. De PES, op pa
pier in potentie een werkelijk nieuwe, nationaliteit 
overstijgende partijformatie, is in de praktijk weinig 
meer dan een slecht geoutilleerd secretariaat (zie 
verder in dit nummer de bijdrage van Vander Eijk). 
Op de andere vormen van verplaatsing van de poli
tiek hebben partijen toch vooral gereageerd met een 
krampachtig politiek primaatsdenken, dat hen ech
ter niet meer in een traditionele sturingsrol zal kun
neri terugbrengen. 

Beheerspolitiek, pluralisme en partijdemocratie 

De moderne machtsuitoefening is buitengewoon 
kwetsbaar geworden. Het electoraat is zeer gevoelig 
voor incidenten en persoonlijke aspecten in de poli
tiek. Zie the Rise and Fall if Elco Brinkman. De 
media-aandacht is genadeloos; het politieke bedrijf 
is een glazen huis waar vrijwel voortdurend de felle 
lampen van de publiciteit op staan. Politici hebben 
sterk de neiging om in deze omstandigheden elk in
tern politiek de bat in hun partij als een risico te be
schouwen dat zo snel mogelijk onschadelijk moet 
worden gemaakt. In de complexe beleidsafwegin
gen die bestuurders moeten maken, heeft hun par
tijpolitieke achterban weinig te zoeken en weinig 
nut, anders dan nuisance value. De partij is er om het 
beleid aan uit te leggen, niet om het beleid aan te 
verantwoorden. 

Daarmee heeft de partij, de ledenorganisatie, als 
zelfstandige bron van ideeenvorming, als forum 
voor debat en deliberatie en als platform voor ver
antwoording over gemaakte keuzes sterk aan rele
vantie ingeboet. Pluralisme van opvattingen, de par-

I 8. Jacques Thomassen, 'Politieke ver
anderingen en het functioneren van de 
parlementaire democratie in Neder
land ' , in : Jacques Thomassen e. a. (red.), 
Politieke veranderingen in Nederland 1971-
1998. Kiezers en de smalle marges van de 

politiek, Den Haag: sou , looo, p.2o6. 
I9. Pieter van Wijnen, ' ldeologische 
orientaties en stemgedrag' , in: 

in : s &.o, jrg. n (I994) nr. 4 · 
2 I . Paul Frissen, Sturing en Publiek 
Domein. Sociaal-democratie zonder partij, 
Amsterdam: Wiardi Beckman 
Stichting/ Centrum voor Lokaal 
Bestuur, 2 ooo . 

Thomassen (red.), a.w., p. I42. 
lo. Vgl. J.Th.J. van den Berg, 'Een 
spilpositie voor de sociaal-democratie?' 
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tij als countervailins power ten opzichte van de be
stuurlijke beleidsmachinerie: ze passen nauwelijks 
in de huidige politieke praktijk waar beheer en be
heersing voorop staan. Waarom zouden bovendien 
de partijleden in dit opzicht een streepje voor moe
ten hebben op de - veel belangrijker - kiezer? En in 
hoeverre kan een partij nag een rol spelen in de be
sluitvorming nu de complexiteit ervan zelfs de be
leidsmakers zelf hoven het hoofd groeit? Misschien 
wel meer dan enig ander is dit thema brandpunt 
van analyse en con traverse in de Partij van de Arbeid 
geworden. De centralisering en gelijktijdige infor
malisering van de interne machtsverhoudingen 
raakt immers direct aan de partijdemocratie, met 
wijdere implicaties voor het democratisch bestel als 
geheel. 

Is het mogelijk om in het de bat over de rol en positie 
van politieke partijen een enigszins overzichtelijke 
schets van de verschillende posities te geven? Er zijn, 
zo menen wij, twee dominante dimensies te onder
scheiden die ons daarbij van dienst kunnen zijn. De 
eerste heeft betrekking op de externe juncties en 
rolvervulling van politieke partijen. Vrijwel alle waar
nemers zijn het er wel over eens dat partijen aan 
functieverlies lijden, maar zij verschillen aanzienlijk 
van mening hoever dit functieverlies gaat en hoe 
schadelijk het is voor de democratie. Aan de ene 
kant staan zij, die weliswaar waarnemen dat partijen 
in omvang afnemen, maar die tegelijkertijd menen 
dat de wezen.lijke en klassieke functies van partijen, 
zoals de representatieve en programmatische, daar
door niet worden aangetast, dan wel niet aangetast 

Functiebehoud 

zouden mogen worden. Aan de andere kant van 
deze as bevinden zich degenen die menen dat de 
huidige omstandigheden partijen volkomen over
bodig hebben gemaakt. De tussenpositie is voor hen 
die men en dat partijen sommige functies (bijv. de re
presentatieve) wei, andere (bijv. de campagne- en 
recruteringsfunctie) niet hebben verloren en daar
door in een onevenwichtige positie dreigen te 
komen. De drie genoemde posities kunnen bijvoor
beeld worden toegeschreven aan resp. Koole, Fris
senenMair. 

De tweede dimensie heeft betrekking op de in

terne orsanisatie van de partijen, en betreft de mate 
van partijdemocratie, de rol van de !eden en kiezers, 
de openheid voor programmatische vernieuwing 
e. d. De posities op deze as bevinden zich tussen het 
model van de 1 9 e eeuwse kiesvereniging, waarin het 
contact tussen kiezers en gekozenen met zo weinig 
mogelijk interferentie van partijen tot stand komt, 
aan het ene eind en het model van een maatschappe
lijk gewortelde ledenpartij, waarin de ledenorgani
satie als bron van machtscontrole en ideeenproduc
tie fungeert, aan het andere. Deze posities worden 
bijvoorbeeld verdedigd door Denters resp. Tromp. 
De waardering van de situatie waarin politieke par
tijen zich bevinden en de betekenis die dat heeft voor 
onze democratie loopt uiteen van vrolijk optimisme 
tot bedroefd pessimisme. Datzelfde geldt voor de 
mogelijkheden die men ziet voor partijen om met 
enige discretionaire ruimte op de ontwikkelingen te 
reageren. Beide dimensies bepalen aldus tezamen in 
sterke mate de toekomstvisie op de rol en plaats van 
politieke partijen in het politiek systeem. 

Koole 
Commissie Brouwer 

Mair Van Praaa 

Tromp 

Denters 

Frissen 
Kiesvereniging Ledendemocratie 

Functieverlies 
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In een aantal opzichten is de situatie waarin politieke 
partijen zich op het ogenblik bevinden vergelijkbaar 
met de omstandigheden aan het begin van de jaren 
zestig. Ook toen had de Nederlandse politiek een 
periode van vergaande consensus achter de rug, van 
een steeds minder herkenbaar partijpolitiek pro
fie!, van wat Joop den Uyl ooit een 'ritseldemo
cratie' heeft genoemd. De betekenis van de leden
organisatie was afgenomen, de macht binnen de 

puntbepaling van de commissie-Brouwer, zie de bij
drage van Wesseling). 

Voor een nieuwe positiebepaling van de partij en 
haar organisatie zal de blik breder en scherper moe
ten worden gericht. Daarbij geldt dat maatschappe
lijke en politieke ontwikkelingen partijen welis
waar in een bepaalde richting dringen, maar dat 
partijen geen willoze slachtoffers zijn. ln welke rich
ting zij zich ontwikkelen is mede afhankelijk van 

partijen gecentraliseerd. 
Deze ontwikkeling werd 
toen gei'nterpreteerd als 
een bedreiging voor de de
mocratie. 

Vergeleken met veertig 
jaar geleden zijn de par
tijen echter aanzienlijk 
kwetsbaarder geworden en 

De bestuurscrisis, en dat is misschien 

noa wei het meest verwijtbare, 

heift verder biJaedraaen aan het beeld 
van de totale irrelevantie van de 

huidiae partij als ledenoraanisatie. 

hun eigen opvattingen en 
prioriteiten. Ook als rege
ringspartij heeft de PvdA 
voldoende mogelijkheden 
voor een zelfstandige op
stelling, en hoeft zij niet te 
berusten in een positie in de 
marge van het politieke be-

het vraagstuk van hun voortbestaan urgenter. Voor
malig o66-senator Vis meent zelfs dat politieke par
tijen oude olifanten zijn geworden, moeizaam op 
zoek naar een laatste plaats om te sterven. Aan de 
orde is niet zozeer de vraag of politieke partijen zul
len overleven, maar welk type (zie de bijdrage van 
Tromp in dit nurnmer). Des te meer valt op dat in 
het huidige de bat in de Partij van de Arbeid dit type 
meer fundamentele vragen geen plaats krijgt. Het 
eerder genoemde rapport van de commissie Brou
wer gaat er volkomen aan voorbij. Van een serieuze 
diagnose van de positie van de partij is geen sprake; 
van een gevoel van urgentie evenmin. Het rapport 
beperkt zich tot enkele voorstellen voor de interne 
organisatie (omvang en positie partijbestuur, 
nieuwe vormen van ledenrepresentatie). Het op 
zichzelfinteressante idee van zgn. kenniscentra blijft 
beperkt tot een nieuw speelveld voor de eigen leden 
en krijgt nergens de functie van strategische maat
schappijverkenning. 

Het rapport legt enerzijds de nadruk op de rol 
die de volksvertegenwoordigers moeten spelen, 
ook binnen de partijorganisatie; anderzijds wil het 
de led en nauwer bij de partij betrekken, onder meer 
door een op te richten Politiek Forum dat echter 
voor een groot deel op voordracht van het partijbe
stuur zal worden samengesteld. Zoals Koole in dit 
nummer aangeeft: 'Het rapport Politiek is mensenwerk 
ontbeert een degelijke analyse, bevat vele inconsis
tenties, leidt bij uitvoering tot een nog centralisti
scher partijorganisatie en gaat in zijn organisatori
sche en fmanciele consequenties het vermogen van 
de PvdA waarschijnlijk te hoven.' (Voor de stand-

stel. 
Een asenda VOOT de noodzakelijke heroriiintatie zou in 

ieder geval de volgende punten moeten bevatten: 
- Het politiek profiel. Er is veel voor te zeggen 
om, dit keer zonder overspannen polarisatiever
wachtingen, tot een goed beredeneerd centrum
links profiel te komen, indusief een of ander 
soort stembusaccoord of samenwerkingsver
band met andere partijen, zodat kiezers iets te 
kiezen krijgen. De eigen regeerervaringen en het 
debat in de Europese sociaal-democratie over de 
Derde Weg in al zijn varianten kunnen daarvoor 
belangrijke bouwstenen leveren. 
- Een maatschappelijk profiel. De Partij van de 
Arbeid hoeft niet terug te vall en op verzuilde pa
tronen om opnieuw het gesprek aan te gaan met 
meer of minder verwante maatschappelijke or
ganisaties en tot nieuwe coalities met onderdelen 
van de civil society te komen. Ziet zij ook een taak 
om degenen die langzamerhand van het politieke 
systeem afgekeerd raken aan te spreken? 
- Een antwoord op de verplaatsing, inclusief de 
rol van de huidige nationale partijen op lokaal en 
Europees niveau. Wat is het structurele ant
woord van de PvdA op de 'delokalisering' van de 
landelijke partijen? En hoe anticipeert zij op 
'echte' partijvorming op Europese schaal, waar 
wellicht ooit sprake zal zijn van een presidentieel 
tweepartijen-stelsel? Welk antwoord formuleert 
de PvdA op de verplaatsing van de besluitvor
ming op essentiele gebieden zoals medische- en 
biotechnologie? 
- Pluralisme, democratie en countervailing 
power. Wilde PvdA een primair van bestuurlijke 
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posities afhankelijke partij zijn, of een politieke 
groepering met een eigen, zelfstandige ideeen
productie, een levendig intern de bat - met con
sequenties voor het politiek program? De geslo
ten bestuurderspartij of een open ideeenpartij 
(Melkert)? 
- Leden of kiezers? Is de ledenorganisatie zo 
verzwakt en dermate weinig representatief ge
worden, dat zij vooral een sta-in-de-weg is voor 
een directer contact tussen kiezers en gekoze
nen? Kunnen directere vormen van ledenraad
pleging (referenda, digitale connecties) hier soe
laas bieden? Ofkunnen wij zo tevreden zijn over 
onze volksvertegenwoordigers dat we ze geen 
strobreed in de weg willen leggen? 

Het is een te mechanische en simpele voorstelling 
van zaken om politieke partijen voor de keuze tussen 
campagne/ donateurspartij versus maatschappelijk 
georienteerde ledenorganisatie te stellen. Met alle 
aantrekkelijkheid van de eenvoud Ievert deze voor
stelling van zaken in tal van opzichten een vals di
lemma op. Zij laat zich bovendien te veelleiden door 

de interne organisatievraagstukken van partijen, 
terwijl daarnaast tal van externe vraagstukk.en (ver
plaatsing, programmatische en maatschappelijke 
orientatie) een rol spelen in het voortbestaan van 
partijen. Deze kunnen niet eenvoudig tot intern 
organisatorische voorstellen worden gereduceerd. 
Voor welke problemen biedt de donateurspartij pre
cies een oplossing? En voor welke vraagstukk.en de 
democratische ledenpartij? Los van de praktische 
non sequiturs doemen ook praktische bezwaren op: 
een lidmaatschapspartij degradeert zichzelf niet tot 
donateurspartij. Het zal bij partijmodernisering 
( zoals bij vele moderniseringsprojecten) niet om ex
treme keuzen gaan, maar om incrementele verande
ringsprocessen. Voor dergelijke veranderingspro
cessen moet wel een richting worden gekozen. Het 
verschil tussen een goede partijvoorzitter en een 
slechte partijvoorzitter, een goed bestuur en een 
slecht bestuur, een betrokken partijleiding of een af
standelijke, maakt bij dit alles bepaald uit. 

FRANS BECKER & RENE CUPERUS 

medewerkers Wiardi Beckman Stichting 
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