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vooral in talloze transacties. ' 0, 
schok der herkenning. 'Onze 
afhankelijkheid is bijna totaal, 
beselfen we, maar tevens is ons 
vertrouwen in het prestatiever
mogen van onze omgeving zo 
groot, dat het ons nauwelijks 
deert.' Het bescheiden wij van 
In 't Veld verandert echter, al in 
de net geciteerde zin, in een gro
ter, maatschappelijker Wij. 'Het 
gaat nu over 'ons referentieka
der' dathet publieke laatlijken op 
de modus operandi van de onder
nemer (p. 99). 'Wij hebben de 
staat, de democratie, de maat
schappij ineen gevlochten tot een 
organisatorisch geheel, zowel in 
ons hoofd als in onze arrange
menten.' 0, hoofdpijn! En dan 
krijgen we weer de stelling dat 
het politieke handelen de vorm 
heeft aangenomen van een beel
denstrijd; maar het beeld is 
Vijand geworden, want het beeld 
verschraalt en maakt het debat 
onmogelijk. 'Een beeld immers is 
in zichzelf besloten, is voltooid, 
komt niet meer in aanmerking 
voor groei.' (p. 1 o 1) De Vijand 
van het Beeld maak je niet zomaar 
met een oproep tot debat weer 
ongedaan. Nu moet, veeleer, het 

De staat der partijen 

De aanleiding voor een her
nieuwd debat over plaats en toe
komst van de politieke partijen in 
Nederland is nogal proza'isch 
gelegen in pogingen van het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken om een regeling voor de 
subsidiering van politieke partij-

Wij zijn hoogste proporties aan
nemen. 

'Niet aileen politieke partijen zijn 
verschraald in functie, maar de 
democratie zelf is in groot gevaar, 
en daarmee wij. Wij nemen een 
aantal uiterlijke verschijnselen 
daarvan waar, maar zijn er tevens 
zelf onderdeel van. Ook wij zijn 
calculerend, ook ons regulerend 
gedragsmotief heeft van doen 
met genot en gewin, eerder dan 
met zuivere moraliteit. Wij wa
ren vooral antiracistisch en gast
vrij, toen we nog geen minderhe
den hadden. Ook hebben wij het 
managementdenken aanvaard. 
De functionaliteit van onze be
trekkingen met de maatschappe
lijke omgeving, ook die met de 
publieke zaak, staat voorop . Het 
politieke is ook in onszelf geero
deerd.' 

Wij zondaars, zegt de dominee, 
en het aardige is altijd dat domi
nee zich zelf daar ook een beetje 
toe moet rekenen om daama met 
de verlossing te komen, de op
roep de boeien 'waarmee de een
dimensionale mens van Marcuse 
was gekluisterd' (p. 1o5) van ons 

en te ontwerpen. Het gaat om de 
centen en daarmee om de be
staansvoorwaarde van partijen en 
de daarmee verbonden instellin
gen zoals de wetenschappelijke 
bureaus. Terzijde: de Werdeaana 
van de nog steeds niet voltooide 
wettelijke regeling van het partij
politieke subsidiestelsel - een 
worsteling van anderhalf decen
nium - werpt een schrillicht op 

af te werpen en tot Beeldenstorm 
over te gaan. De rest is 'bewust
wording'. 

Het hoek is uit. En alweer was 
het een bekend verhaal, een heel 
oud verhaal zelfs, het oudste ver
haal van het einde van de wereld. 
Bijbels mag het genoemd wor
den: de schets van de apocalyps, 
de ontroerende onthulling van de 
zondige natuur van de mens, de 
bekering tot de club van politieke 
mystici, het aanbod de ware theo
cratie van het argumentatief de
bat te vestigen en alles anders te 
maken. Ziet niet om en doe wel. 
Het is aileen zonderling dat een 
pamflet dat het Beeld moet dod en 
gesteld is in zulk schraal, beeld
loos, zielloos Nederlands. Het is 
jammer dat weals lezers die fasci
nerende discussies niet hebben 
meegemaakt, onder het genot 
van een glaasje rode wijn (regule
rend gedragsmotief). We had den 
ons dan even in de romanwereld 
van Nescio kunnen wanen. Jon
gens, ja. Maar machtige jongens. 

WILLEM WITTEVEEN 

Redacteur s &P 

de presterende overheid. Zelfs het 
beproefde recept van een breed 
samengestelde commissie, die 
overigens in 199 1 het voor
trelfelijke rapport Waarbora van 
kwaliteit produceerde, hood geen 
soelaas: 'de politiek' kwam er 
nietuit. 

In afwachting van serieuze 
voorstellen van minister Dijkstal 
organiseerden de wetenschappe-
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lijke instituten van de vier grote 
partijen kort geleden een confe
rentie over politieke partijen in 
de toekomst. In Beleid 8t. Maat
schappij van mei/juni I 995 pre
senteerden zij daarover hun 
visies. De vier artikelen weer
spiegelen in analyse en aanbeve
lingen heel aardig de partijcultu
ren: de partijen moeten gewoon 
goed hun werk doen (vvo), er is 
behoefte aan nieuw leiderschap 
(coA), partijen zitten opgesloten
in hun institutionele context 
(o66), partijen moeten hun 
maatschappelijke orientatie op
nieuw inhoud geven (PvdA). 

Enkele landelijke dagbladen 
deden opgewekt verslag van de 
bijeenkomst. 'Politieke partijen 
zijn "hersendood" en lijken op 
elkaar', kopte de Volkskrant, ter
wijl NRC Handelsblad meende: 
"'Single-issues" doen politiek 
wegkwijnen' . In weerwil van 
deze berichtgeving was de toon
zetting van de wetenschappelijke 
instituten heel wat zelfbewuster 
dan enige jaren geleden op een 
soortgelijke bijeenkomst. On
clanks dalende ledentallen lijken 
de partijen zich bewust van hun 
cruciale rol op het parlementair
democratische toneel . Tegelij
kertijd is het besef doorgedron
gen dat partijen zich, willen 
zij deze rol blijven vervullen, 
moeten aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden. Net zoals Ne
derlandse bedrijven en over
heidsorganisaties dat al geruime 
tijd aan het doen zijn. 

Ruud Koole bepleitte bij deze 
gelegenheid de fictie van het pri
maat van de politiek in stand te 
houden. Politieke partijen ver
vullen daarbij een vooraanstaan
de functie. Zij zijn intermediair 

tussen burgers, belangen en over
heid, en fungeren als context
verschaffer in een gefragmenteer
de wereld. Pieter Winsemius, 
voorzitter van de Stichting 
Natuurmonumenten, zag even
eens een toekomst voor politieke 
partijen weggelegd, maar dan 
wel voor partijen die hun politie
ke agenda weten af te stemmen 
op de thema 's en vragen die in de 
maatschappij Ieven. De huidige 
partijen hebben een achterhaalde 
agenda. Om bij de tijd te komen 
is vacuiim-manaaement nodig: een 
groep leidende politici zal een 
stap vooruit moeten zetten om 
een vacuum te scheppen en daar
mee hun organisatie in beweging 
te brengen. PvdA-senator Joop 
van den Berg wees op de beteke
nis van politieke partijen in het 
verkeer tussen regering en volks
vertegenwoordiging. Te zeer, 
echter, is politiek voortzetting 
van de bureaucratie met andere 
middelen, zo stelde hij. Gezien 
nieuwe maatschappelijke vraag
stukken en de 'verplaatsing' van 
politiek naar andere bestuursla
gen en maatschappelijke sferen, 
staan de politieke partijen pas aan 
het begin van hun veranderings
proces. 

W einigen zullen de politieke 
partijen een zo centrale rol toe
bedelen als de Groninger ge
schiedfilosoof F.R. Ankersmit in 
zijn bijdrage aan het recent ver
schenen jaarboek 1994 van het 
Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen. 
Het Documentatiecentrum, ge
vestigd in Groningen, bevat een 
grote verzameling goed toe
gankelijk documentatiemateriaal 
over politieke partijen in Neder
land en is daarmee voor onder-

zoekers van en ge"interesseerden 
in politieke partijen een waarde
volle bron van informatie. Het 
Centrum verzorgt regelmatig 
publikaties, waaronder sinds 
I 97 5 een jaarboek. 

In de meest recente editie 
daarvan breekt Ankersmit onder 
de titel 'Politieke partijen in het 
tijdperk van de onbedoelde ge
volgen' een lans voor een (poli
tiek-) filosofische benadering van 
de positie van politieke partijen . 
Te lang, zo meent hij, hebben 
politieke filosofen zich uitslui
tend gericht op de relatie tussen 
staat en burger en de 'interme
diaire' schakel, de partij, ver
waarloosd. De huidige politieke 
constellatie geeft echter vol
doende aanleiding tot zorg om de 
positie van partijen niet aileen te 
analyseren maar ook voorstellen 
voor oplossingen te geven. 

De politieke partijen zijn, 
aldus Ankersmit, in een benarde 
positie geraakt als gevolg van de 
voor de democratie kenmerken
de overmoed aile maatschappelij
ke problemen op te willen lossen. 
Het is juist deze onmatigheid 
van de ideologisch gemspireerde 
politiek geweest die heeft geleid 
tot onbedoelde gevolgen, bij
voorbeeld op het terrein van 
milieu en sociale zekerheid. Niet 
aileen het politieke systeem als 
geheel is in de greep geraakt van 
de spanning tussen pretentie en 
werkelijkheid, de individuele 
burger heeft deze spanning als het 
ware ge"internaliseerd en moet 
het innerlijke conflict tussen ide
ologische wensen en het inzicht in 
de onbedoelde gevolgen daarvan 
zelf zien op te lossen. 

Willen wij dit probleem aan
pakken, dan staan wij voor een 
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lastig dilemma: of we gaan demo
cratisch aan onze problemen ten 
onder, of we bieden er op on
democratische wijze het hoofd 
aan. Ankersmit meent nu dat de 
politi'eke partij wellicht het enige 
instrument is om aan dit dilemma 
te ontkomen en ziet voor de par
tijen daarmee een belangrijker 
rol weggelegd dan zij ooit in het 
verleden bezaten. Wat moeten 
politieke partijen doen? Zij die
nen zich zelfstandiger en eerlijker 
tegenover het electoraat op te 
stellen, zich te concentreren op 
de onbedoelde gevolgen van de 
politiek en zich toe te leggen op 
de politieke opvoeding van de 
burger, deze daarmee vastleg
gend op een bepaalde positie in 
zijn innerlijke conflict. 

Deze, in verschillende opzich
ten uitdagende en sympathieke, 
redenering heeft een belangrijke 
schaduwzijde. De rol die Anker
smit aan de politiek en politieke 
partijen toekent is te centraal. 
De maatschappelijke context en 
andere actoren verdwijnen daar
mee ten onrechte naar de achter
grond. Het is toch niet goed vol te 
houden files; de werkloosheid; de 
milieuverwoesting; de 'asfalte
ring' van Nederland; overmatig 
toerisme; normverlies en crimi
naliteit; nieuwe armoede en ver
pauperde binnensteden, aile op 
het conto van de ideologische 
politiek te schrijven? Ankersmit 
ziet de politiek en de politieke 

partijen als de belangrijkste brok
kenpiloot van de moderne maat
schappij. Vanuit dezelfde over
schatting van de rol van de poli
tiek, verschijnen de politieke par
tijen als de onmisbare krachtpat
sers wanneer het om de oplossin
gen gaat. De politiek krijgt aldus 
de functie van seculiere zielzor
ger toebedeeld, predikant en psy
chiater tegelijk. 

Het is juist dit type redenering 
waartegen de wss-bijdrage aan 
eerder genoemde conferentie 
zich keert. Zeker, er is veel voor 
te zeggen dat de politieke partijen 
zich opnieuw richten op ont
werp-denken en dat zij daarbij 
niet aileen de vooruitgang maar 
ook de terugtocht onder ogen 
zien. Het beginsel is noodzakelij
ke, maar niet voldoende voor
waarde voor het aanpassingspro
ces van partijen. Daamaast is ook 
binding nodig aan maatschappe
lijke groepen en belangen. Die is 
niet aileen van belang om maat
schappelijke steun te verwerven, 
maar ook als tegenwicht tegen 
een al te bureaucratische, be
stuurlijk gerichte orientatie van 
politieke partijen. Daarbij komt, 
dat een exclusief accent op de 
politiek en politieke partijen bij 
het oplossen van maatschappelij
ke vraagstukken, voorbijgaat aan 
het feit dat de positie van de 
nationale politiek zelf is veran
derd en daardoor over minder 
mogelijkheden beschikt tot stu-

ring- een ontwikkeling die in een 
recent wss-pamfletde 'verplaat
sing van de politiek' is genoemd. 

Theo de Wit heeft onlangs in 
Socialisme &..Democratie de toume

ment de pensee van Ankersmit op 
bet gebied van politiek en demo
cratie beschreven. Wat opvalt in 
Ankersmits onderhavige essay is 
dat er kennelijk nog tal van in
consistenties zijn blijven bestaan. 
Nu eens is er sprake van de van
zelfsprekende domheid van de 
kiezer, dan weer is de gemiddel
de kiezer een sensitieve burger 
die heen en weer geslingerd 
wordt tussen zijn ideologische 
libido en zijn realistische alter
ego. Enerzijds wordt de gedachte 
ondersteund dat de partij per 
definitie partieel, partijdig is en 
daarmee juist het geheel kan ver
sterken. Anderzijds wordt afkeu
rend gesproken over de bestaan
de geneigdheid het collectieve 
lange-terrnijn belang te Iaten per
verteren door kortzichtige deel
belangen. 

De verontruste burger Anker
smit is hier en daar met de filosoof 
Ankersmit op de loop gegaan. 
Oat Ievert boeiend denkwerk op, 
maar doet de vraag rijzen of een 
filosofie van politieke partijen 
eigenlijk wel te ontwerpen valt. 

FRANS BECKER 

Adjunct-directeur Wiardi Beckman 
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