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Er is alom geweeklaag over politieke partijen. Geschamper van bui
tenstaanders, zelfhaat van partijleden: het kan niet anders of partijen 
lopen op hun laatste benen. Alle functies van partijen zouden zo lang
zamerhand zijn uitgehold, behalve deze: er zijn net zoveelleden als er 
baantjes zijn te vergeven. 

Toch staat me nog altijd een PvdA-discussiebijeenkomst voor de 
geest over het rapport 'Schuivende Panelen' in zo'n verkeerd zaaltje 
in Groningen. Een hoogleraar van naam hield gratis (nu, ja voor een 
Groninger koek) een verhaal over de voor- en nadelen van privatise
ring, waarna zich een prachtig debat ontspon met werknemers van de 
zojuist geprivatiseerde gemeentereiniging. Toen ervoer ik in een ruts 
de ware schoonheid van een politieke partij. Waar anders heb je zo'n 
dirècte confrontatie tussen professionele expertise en ervaringsdes
kundigheid, tussen de wereld van beleid en analyse en de alledaagse 
(werk)praktijk? Er is toch eigenlijk niks mooiers dan wanneer Kok of 
Wallage na een aanval op 'loonstrookjesniveau' van een woedende 
partijgenoot - bij tekortschietend Haags jargon - moet putten uit zijn 
laatste reserves 'normale mensentaal'. 

Politieke partijen zijn juist door hun amateurisme en gedateerd
heid aandoenlijke instituties. Temidden van een overgeprofessionali
seerde Haagse beleidsmachinerie duikt af en toe een plaatselijke partij
afdeling op of laat de kringvoorzitter uit Den Helder van zich horen. 
Of de premier de uitkomst van de laatste Europese Raad maar even 
wil komen verantwoorden. 

Een politieke partij is een organisatie die de illusie instandhoudt, 
dat je voor zo'n honderd gulden partijcontributie mee kan praten en 
denken over het beleid en de toekomst van de BV Nederland. Die wei
gert zich neer te leggen bij de processen en mechanismen waarlangs 
politiek gewoonlijk tot stand komt. 

Er wordt veel gezwateld over burgerschap en burgerzin. In al haar 
naïviteit en onbeholpenheid is een politieke partij een van de weinige 
maatschappelijke instellingen waar nog steeds iets van arass root-staats
burgerschap kan worden gevonden. Er wordt tegenwicht geboden 
tegen de enorme fragmentatie in beroepsgroepen, specialismen en 
leefstijlen en er vinden, alleen daarom al, curieuze confrontaties plaats 
tussen uiteenlopende belangen en voorkeuren. Allochtonen- of fiets
beleid, vrouwenemancipatie of misdaadbestrijding: wie het weet mag 
het zeggen. 

Daarnaast is een politieke partij een van de weinige plekken, waar 
hoger- en lageropgeleiden elkaar (nog) ontmoeten. De de facto segre
gatie tussen die verschillende 'statusgroepen' wordt in een partij ietwat 
getemperd. 

Een politieke partij is een tamdijk willekeurige groep burgers die 
in publieke termen met elkaar van gedachten wisselen, op zoek naar 
een gemeenschappelijke taal van staatsburgerschap. Zo'n aselecte 
steekproef van burgers-partijgenoten is op zijn minst een permanent 
correctief referendum en op zijn best een voortdurend doorgeefluik 
van volksinitiatieven. Politieke partijen mogen zich dan ontwikkelen 
tot staatsapparaten, electorale campagnemachines of (kies)verenigin
gen van donateurs;· zolang politici gedwongen worden in gewone 
mensentaal verantwoording af te leggen voor de effecten van hun 
macro-beleid op de dagelijkse leefwereld van hun partijgenoten, zo
lang voegen politieke partijen iets aan onze democratie toe. 
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