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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Partij-

De afgelopen maanden par
ticipeerde ik in de Com
missie Brouwer die aan het 
PvdA-bestuur een rapport 
uitbracht over partijver
nieuwing. De commissie 
heeft een verstandig advies 
uitgebracht - Politiek is 
Mensenwerk - , waar de 
PvdA op vruchtbare wijze 
haar partijmodernisering 

vernieuwing met 
perspectief 

Bij bet rapport van 
de Commissie-

steund door een democra
tische vereniging en gevoed 
door maatschappelijke al
lianties. Er wordt voortge
bouwd op ervaringen die 
de afgelopen periode zijn 
opgedaan, zoals de lande
lijke campagnes ('sterk en 
sociaal') en de kenniscen
tra. De commissie kiest 

Brouwer 
op zal kunnen baseren. Uit 

niet in absolute zin voor 
een 'ideeenpartij' of 'be

het advies van de commis
sie Brouwer blijkt de am
bitie van een partij die ef-

HENK WESSELING 
ginselpartij', maar ook niet 
voor het type van de profes-

fectief werkt aan een 2 I ste -eeuwse sociaal-demo
cratische missie: de bescherming van veelvoudige 
kwetsbare belangen; machtsvorming op internatio
naal niveau; het recruteren en selecteren van verte
genwoordigers die kunnen binden en zich verant
woorden. Een partij die het inhoudelijk debat 
voorop stelt. Die uitstraling heeft en inspeelt op 
nieuwe technologische mogelijkheden. 

Dit optimistische beeld verschilt hemelsbreed 
van het wat tobberige imago van politieke partijen 
zoals dat vandaag de dag in de media en door de we
tenschap wordt opgeroepen: van organisaties met 
dalende ledenaantallen, verminderde invloed en 
een opportunistische orientatie op de kiezer. Zon
der ambitie geen toekomst zo kun je zeggen. Maar is 
die optimistische ambitie wei realistisch, gezien bij
voorbeeld het fors gedaalde ledenaantal van de 
PvdA? Sociaal-democratische partijen wordt niet 
zelden een wegkwijnende toekomst in het vooruit
zicht gesteld, of op zijn best, voorziet men een ont
wikkeling in de richting van de catch all party. 

Het advies is juist zo verstandig omdat het een 
reeel perspectief biedt. Het ad vies zoekt de kracht 
van de partij in de vruchtbare spanning die er bestaat 
tussen, aan de ene kant steun voor de sociaal-demo
cratie door verbinding met aansprekende ideeen, en 
aan de andere kant steun door verbinding met aan
sprekende vertegenwoordigers. Die worden dan ge-

sioneel- electorale partij. 
Evenmin voor een 'ledenpartij' of beweging. In de 
sociaal-democratie van de toekomst moeten krach
tige, bindende bestuurders en vertegenwoordigers 
gekozen worden door een democratische vereniging 
en die moeten scherp gehouden worden door niet
vrijblijvend inhoudelijk debat en als boegbeeld bur
gers en maatschappelijke organisaties vertrouwen 
kunnen geven. 

De commissie Brouwer heeft ter onderbouwing 
van haar rapport geen diepgravende theoretische 
analyse gegeven. De commissie heeft een aantal re
levante maatschappelijke ontwikkelingen verkend. 
De commissie is uitgegaan van de staat waarin ze de 
partij heeft aantroffen en de missie die de partij 
moet uitvoeren. De opdracht was vooral en op de 
eerste plaats met toepasbare aanbevelingen te 
komen. De commissie Brouwer heeft bij het maken 
van haar advies wei intensief voortgebouwd op be
staande politicologische analyses. ' Die analyses le
veren soms vlijmscherpe inzichten op over het func
tioneren van (sociaal-democratische) partijen, maar 
leveren vaak weinig concreet toekomstperspectief. 
Het is daarom nuttig meer direkt aansluiting tot 
stand te brengen tussen de wetenschappelijke ana
lyse en de gedachtengang van de Commissie Brou
wer. Ik wil daartoe met deze bijdrage een eerste po
ging doen. Ik geef vanuit mijn eigen theoretisch ana
lysekader aan waarom het advies van de Commissie 
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arosso modo een verstandig advies is en tegelijk welke 
vragen inzake partijvernieuwing nader aandacht be
hoeven. 

Geen somber politicoloaisch partijtype 
Andre KrouweF heeft in zijn proefschrift een genu
anceerd, maar indringend beeld geschetst van de 
ontwikkeling van West-Europese partij en in de 
richting van zogenaamde catch all parties. Het gaat 
dan om partijen met een geringe ideologische orien
tatie, een centralistische besluitvorming, gericht op 
een brede groep van kiezers en gericht op goede 
contacten met vee! belangengroepen. Het gebrek 
aan interne democratie, de professionalisering van 
de partij en het gebrek aan ideologische profilering 
die met dat partijtype zouden samenhangen worden 
vaak gezien als de belangrijke factoren voor het le
denverlies van hedendaagse partijen. 

Toch zijn het denk ik niet zozeer deze kenmerken 
van de 'catch all partij' die angst hoeven aan te jagen. 
lmmers in deze tijd van grote maatschappelijke ver
anderingen past zonder meer een vernieuwing van 
de sociaal-democratische missie, zoals hierna ook 
zal worden betoogd. Er zijn meer kwetsbare belan
gen in het geding geraakt, dan aileen de klassieke 
sociaal-democratische. Neem het vraagstuk van 
duuzaamheid; dan hebben we het over hele alge
mene belangen. Dat een sociaal- democratische par
tij zich dus tot bredere groepen kiezers richt en 
nieuwe ailianties aangaat is dan ook zeer wenselijk. 
Centralisme is er tot op zekere hoogte in partijen, 

ook sociaal-democratische, altijd geweest. Oat is 
niet op voorhand een goede zaak. AI gaat het er soms 
wei om wanneer je als partij discussies even afgeslo
ten acht. Er is niets verkeerds aan om vlak voor de 
verkiezingen de rijen te sluiten, aan te bieden wat je 
als partij gemeenschappelijk in huis hebt, om con
form de ambitie van rjjlce seekinB iets van de missie 
bestuurlijk waar te kunnen maken. En dat het belang 
van politieke !eiders in deze netwerkmaatschappij is 
toegenomen, lijkt zo goed als onomstreden. 3 

Wat angst aanjaagt (en ook moet aanjagen) is val
gens mij veel meer een, met de catch all party ver
bonden, Schumpeteriaans 4 schrikbeeld: een partij 
en partijleiding die als politieke ondernemers !outer 
op stemmenwinst gefixeerd zijn. Ondersteund door 
sponsorgeld en media-experts, zonder enige eigen 
inhoudelijke orientatie en aileen gericht op het ver
overen van politieke macht en het eigen profijt dat 
die macht oplevert. De politieke partij als business 

firm dus. 
Bepaald niet aile deskundigen hanteren dit 

schrikbeeld als werkelijk toekomstperspectief. > In 
het debat over de modernisering van politieke par
tijen wordt als alternatief perspectief vaak gepleit 
voor versterking van het ideologische karakter van 
de partij en/ of versterking van de interne partijde
mocratie als voornaamste remedie. Eigenlijk komt 
dat soort alternatieven neer op het aanvaarden van 
de huidige verzwakte ledenorganisatie van de PvdA, 
met als 'winst' het behoud van enige identiteit, zij 
het met een hoog historisch gehalte. Het herstel van 

* Dit artikel is geschreven op persoon
lijke titel; dit is geheel in lijn met de 
binnen de commissie volop aanwezige 
pluraliteit in benadering, op basis 
waarvan gezocht is naar gemeenschap
pelijkheid in advisering. Met dank voor 
het geleverde commentaar aan Hinke 
van Gils, Jan Nekkers, Mariette Hamer, 
Herman Wevers, Margriet C. Mein
dertsma, Hans Agterberg en Arjen 
Overbeek (allen lid van de commissie of 
van het secretariaat van de commissie) 
en aan Rene Cuperus voor het scherpe 
redactiecommentaar; ik heb rijkelijk 
geput uit het gedachtegoed dat door al 
de commissieleden is ingebracht. 

analyse van partijontwikkeling o.a. ook 
Ruud Koole, Politieke Partijen in 
Nederland, 199 > 

eigen ambivalentie. Als partij schippe
ren we voortdurend tussen twee 
modellen van besluitvorming. Aan de 
ene kant een meer speltheoretisch 
model waar door concurrentie en strijd 
(met democratische spelregels) het 
beste resultaat behaald wordt. Aan de 
andere kant het model waar we in 
dialoog en door communicatie doen aan 
'communityvorming ' van de sociaal
democratische beweging met een 
gezamenlijke opvatting, eensgezindheid 
en uitstraling. M.i. gaan we richting 
laatstgenoemd model, maar gaat die 
'cornmunityvorming' over de grenzen 
van de sociaal-democratie heen, is er 
sprake van een 'open ' beweging. 1 • Uiteraard is ook voortgebouwd op 

eerdere PvdA-nota's over partij 
vernieuwing zoals ' Een partij om te 
kiezen' en de notitie 'Ideeen, personen 
en praktijken ' 
2. A. Krouwel, The catch all party in 
Western Europe 1945 - 1990: a study in 
arrested development ; zie voor een 

3. Het inmiddels beroemde voorbeeld 
van de hypotheekrente en het veto van 
Kok is een interessante casus. Ik beperk 
me tot de stelling dat een partijleider 
die 'de kar moet gaan trekken' en de 
verkiezingen moet winnen, een 
democratische plicht heeft te weigeren 
zich op pad te Iaten sturen met een 
boodschap die gelijk staat met politieke 
zelfmoord; zo'n veto op een congres is 
ook vee! democratischer en recht door 
zee dan in de verkiezingsstrijd die 
boodschap langzaam wegmofTelen. 
4 · J.A . Schumpeter, Capitalism, Socialism 
en Democracy, 1942; overigens bedoelde 
Schumpeter niet vee! meer dan dat 
onder bepaalde voorwaarden de loutere 
concurrentie om de macht (om de 
stemmen) een functionerend 
democratisch stelsel kon opleveren. 
Ons schrikbeeld is een gevolg van onze 

>. Zie bijvoorbeeld de nuchtere 
analyses van Koole; zie bijv. ook Jos 
de Beus 'Rottenbergrede' in de 
bundel Politieke Stijl onder redactie 
van Dick Pels en Henk te Velde, 2ooo 

en Tom Bentley Getting to grips with 
Depoliticisation, May 2ooo . 
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de interne partijdemocratie op ouderwetse wijze, 
door herinvoering bijvoorbeeld van de partijraad, 
zal immers weinig veranderen aan de huidige 
(on)aantrekkelijkheid van de partij, hoe belangrijk 
partijdemocratie op zichzelf ook is . Daartegenover 
staan pleidooien voor een echte campagnepartij. 
Eigenlijk impliceert dat dat men de ontwikkeling 
naar de partij als business.firm aanvaardt, met wellicht 
hier en daar wat kanttekeningen. 6 

De Commissie Brouwer heeft terecht in haar ad
vies niet gekozen voor een bepaald partijtype. Noch 
voor de kaderpartij, de ledenpartij, de campagne
partij, de kartelpartij, de kiesvereniging, de catch all 
partij, of wat voor ander somber politicologisch 
type dan ook. 7 . Maar hoe dan wei in de 2 1 ste eeuw? 

Partij zonder staat? 

ring van staat en openbaar bestuur. Als er geen be
stuurlijk centrum (de overheid, de staat) resteert, 
dan staat ook de relevantie van een sociaal-democra
tische politieke partij als zelfstandige actor ter dis
cussie. 

Daarom is het van groot belang na te gaan aan 
welke vraagstukken de politiek een probleemoplos
sende bijdrage moet leveren in de 2 1 ste eeuw. En 
dan passeren a! snel de revue: het terrein van (inter
nationale) veiligheid, mensenrechten, armoede, 
criminaliteit, migratie en vluchtelingen, technolo
gische ontwikkeling, concurrentiekracht, mobili
teit, ecologisch evenwicht en ruimtegebruik; par
ticipatie en verantwoordelijkheid van burgers en 
betrouwbaar en innovatiefbestuur. Het gaat hier om 
urgente, complexe en ongestructureerde publieke 

Hebben politieke partijen 
nog wei een functie? Het is 
niet ongewoon het be
staansrecht van politieke 
partijen in twijfel te trek
ken in de huidige netwerk
samenleving. 8 Illustratief 
zijn de vergaande op

Wat angst aanjaagt is een 

Schumpeteriaans schrikbeeld: 

een partij en partijleiding die als 

politieke ondernemers ]outer op 

stemmenwinst aifixeerd zijn. 

vraagstukken. ' 0 lnrniddels 
zijn de debatten over het 
einde van de politiek dan 
ook wei verstomd. De op
gave zal vee! eerder zijn 
creatieve bestuurlijke ar
rangementen te ontwikke
len. Geografische centra 

vattingen op dit punt van de bestuurskundige Paul 
Frissen. In de opvatting van Frissen verdwijnt de 
staat als centrum voor de sturing van maatschappe
lijke ontwikkeling. De politieke partij (en zeker de 
sociaal-democratische partij) was altijd gericht op 
machtsuitoefening door middel van de staat. Poli
tieke partijen hebben dan ook geen toekomst in zijn 
visie. Er moet eerder sprake zijn van een beweging, 
een mentaliteit, een vorm, een stijl; van een ' soci
aal-democratie zonder partij'. 9 

Het is dus zaak om heldere conclusies te trekken 
over de mate waarin de staat in zijn klassieke vorm 
van sturend centrum zal of moet blijven bestaan en 
de functies die dat centrum zal hebben . Vernieuwing 
van de PvdA zal hoe dan ook beredeneerd moeten 
worden vanuit het per spectief van functieverande-

van politiek besluitvorming 
(lokale, regionale, nationale en internationale over
heden) moe ten in die arrangementen met meervou
dige verantwoordelijkheid een belangrijke rol blij
ven spelen van toetsing, bewaking, regie en soms 
ook directe sturin g. I I Vereist wordt een ingrijpend 
veranderde overheid, die aan representatie, selectie 
van ideeen en bestuurders nieuwe eisen stelt. 

Dan nog is de vraag wat precies de rol van poli
tieke partijen is. ICT brengt immers de mogelijkhe
den van meer directe democratie snel binnen be
reik. Aan meer directe democratie wordt vaak func
tieverlies van politieke partijen verbonden. De vraag 
laat zich stellen of direct gekozen bestuurders, in 
overleg met betrokken groepen en gesteund door 
referenda niet heel goed in staat zijn algemene afwe
gingen maken, in een systeem van hoofdzakelijk di-

6. Zie voor een mooi voorbeeld het 
gesprek tussen Koole, van Praag en 
Krouwel in de Groene Amsterdammer, 
februari 2ooo. 

een uitgewogen boodschap ' (p. 359 
'Politieke Partijen in Nederland'). 
Altijd gaat het m .i. echter om 
voorstellen tot partijorganisaties 

8. M. Castells, The Rise '!f the Network 
Society, I 996. 
9 · Paul Frissen, Sturine en Publiek 
Domein, Jaarbericht 2ooo CLB/WBS. 

7. De nuance gebiedt te zeggen dat 
partijtype en ambitie zich niet een op 
een tot elkaar verhouden. Zo pleit 
bijvoorbeeld Koole ervoor dat 
'toekomstige politieke partijen ( .. ) 
ervoor moeten zorgen dat hun 
!eiders als persoon drager zijn van 

die de vereiste spanning en 
wisselwerking tussen inhoud en 
vertegenwoordiger niet creatief 
genoeg vorm geven, onder andere 
door strakke hierarchische structuren 
waarin standpunten tot stand moeten 
komen . 

I o. H. van der Wouden, De dynamiek 
vanbeleid, I992,p.68 
I I . Het alternatief van Frissen van een 
centrumloze democratie is een 
utopische illusie, maar Ievert wei 
inspirerende perspectieven (P. Frissen, 
De leae staat, p. I 87 e. v.) 

6o_5" 
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recte democratie. Oat is denkbaar, maar Ievert een 
systeem op met onvoldoende checks and balances. 
Achter de huidige vernieuwingen in de bestuurs
praktijk gaat immers een verandering in krachtsver
houdingen schuil binnen de overheid zelf. Een prag
matisch lerende besluitvorming overheerst ten 
opzichte van een besluitvorming op basis van de soe
vereiniteit/ wetgevende bevoegdheden van de ver
tegenwoordigende lichamen. In de dagelijkse be
stuurspraktijk is de dominantie van de dagelijkse 
besturen daardoor groot en groeiend. 1 2 Juist in een 
systeem met meer elementen van directe democra
tie is het van belang dater een tegenwicht is tegen te 
grote gerichtheid op sinale issues en een exclusieve 
binding tussen bestuurders en kiezers . Een systeem 
met vertegenwoordigers en bestuurders afkomstig 
uit partijen is dan verre te prefereren. De PvdA 
moet daarom nieuwe vormen ontwikkelen om de 
invloed van ideeen en bestuurders en vertegen
woordigers te vergroten. De politieke partij moet 
intensief voeling hebben met aile bestuurlijke arran
gementen, zoals die in het publiek domein en dwars 
door aile bestuurslagen heen voorkomen. In die zin 
is Frissen's idee van een sociaal-democratische be
weging zo gek nog niet. 

VerstandiB 1 

Het kloppend hart van de sociaal-democratie kan ai
leen een politieke partij zijn, die zoals de commissie 
Brouwer wil, zeer naar buiten gericht is. Terecht be
nadrukt Van Thijn de noodzaak van goed politiek 
leiderschap juist in een 'netwerkmaatschappij' en 
juist in het publieke domein en ziet hij het publiek 
domein ook als broedplaats voor politiek talent. 1 3 

Een aantal van de prioriteiten die de commissie 
Brouwer voorstelt is met name gericht op het ver
sterken van dit naar buiten gerichte karakter, zoals 
het versterken van maatschappelijke allianties. 

Die prioriteiten zijn ook gericht op het grens
overschrijdende karakter van de diverse overheden; 

de verbindingen tussen de verschillende geogra
fische lagen dienen te worden versterkt, juist ook 
binnen de partij. Regionale samenwerking wordt 
gestimuleerd. Een versterking van die allianties en 
van het permanente debat zal met name ook op deze 
niveaus moeten plaats vinden. Het voorgestelde re
gionale steunpunt moet een hoge prioriteit hebben 
om de soms zwakke lokale organisatie te versterken. 
Ook de voortgang van het partijvormingsproces op 
Europees niveau wordt verder aangemoedigd. 

De missie en de ]eden 
De sociaal-democratie heeft in de 2 1 ste eeuw te 
maken met een ingrijpend gewijzigde rnissie . De 
binding van leden en kiezers moet daarom ook in
grijpend wijzigen. Immers, de PvdA verliest in toe
nemende mate haar maatschappelijke binding aan 
vaste sociale categorieen als gevolg van, wat met een 
verzamelterm wel aangeduid wordt als, individuali
sering: de fragmentarisering van maatschappelijke 
klassen en ideologieen. Individuen definieren hun 
maatschappelijk (gewenste) positie en opvattingen 
steeds persoonlijker, los van herkomst en sociale 
klasse. I4 De fragmentarisering in ideologieen en 
maatschappelijke verbanden forceert het sociaal-de
mocratisch gedachtegoed in een meer pragmatische 
(in filosofische zin), pluralistische richting. 1 5 In het 
concept-beginselprogram Tussen droom en daad 16 is 
die tendens duidelijk aanwezig. Vanuit het histori
sche gedachtegoed van de sociaal-democratie komt 
een aantal meer traditionele waarden naar voren 
zoals solidariteit, gelijke kansen en democratie. Er 
vinden ook verschuivingen plaats in de richting van 
internationale verdelings- en ordeningsvraagstuk
ken, duurzaamheid, interculturaliteit en eigen indi
viduele kracht (empowerment) en participatie. De 
missie I 7 zoals in dat program geformuleerd, stelt 
nieuwe eisen aan de organisatie van de PvdA, en wei 
om de volgende redenen. 

- Het sociaal-democratisch beginselprogram-

1 2. Hoe daarop te reageren bijv. door 
versterking dualisme en versterking 
toezicht en controle-instrumentarium 
blijft hier verder buiten beschouwing. 
Zie H. Wesseling en M. Otto, Ra!iona
liteiten van Politiek bestuur, p. I H e . v. 
IJ . Ed van Thijn, 'De Derde weg en de 
Staat', Socialisme &_Democratie, jaargang 
57, nr. II, 2ooo, p. 512 e.v.; zie bijv. 
ook 'Tussen staat en electoraat', Raad 
voor het openbaar bestuur, 1 9 9 8. 

als onthierarchiesering, media
dominantie en de ontwikkeling (in 
economische term en) van een grote 
relatief welvarende middenklasse met 
meer onbepaalde opvattingen en de 
etnische fragmentarisering van de 
lagere inkomensgroeperingen met 
eveneens minder vaste bindingen . 

op de PvdA, in Willem Witteveen, De \j 
denkbeeldige Staat, 2ooo. 
I 6. Rapport commissie Witteveen, 
'Tussen droom en daad', in 'Idealen in\ 1 
de praktijk brengen', PvdA congres \1 
stuk.ken maart 2 oo 1 
I 7. Weliswaar zijn de beginselen geen 
korte krachtige omschrijving zoals een 
missie eigenlijk moet zijn, ze zijn wei 
inhoudelijk richtinggevend; hier 
worden ze daarom als 'de missie' 
beschouwd. 14. Achterliggend zijn ontwik.kelingen 

I 5. Een mooie beschouwing in dit 
verband vind ik die van Witteveen over 
'Perspectivisme ', ook al heeft die 
beschouwing niet specifiek betrekking 
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rna moet in de huidige tijd een min of meer uni
verseel karakter hebben, tot aile mensen gericht 
zijn, bescherrning bieden voor kwetsbare belan
gen en inspelen op de grate (internationale) 
vraagstukken. Die missie vereist dat voortdu
rend waarden afgewogen worden. Dat vergt een 
permanente dialoog. Burgers blijken zeer wei be
reid die dialoog op basis van hun kennis en erva
ring of op basis van hun belangstelling voor issues 
aan te gaan; de partij moet dat mogelijk maken. 
Uit onderzoek blijkt dat er wellicht niet teveel 
vertrouwen in politici bestaat, maar wei in de de
mocratic als zodanig. Zo is er ook een behoorlijke 
politiek-maatschappelijke betrokkenheid, ook 
onder PvdA-leden en -kiezers. ' 8 De commissie 
Brouwer komt hier mede aan tegemoet met de 
wens tot verantwoording door gekozen verte
genwoordigers. 
- In die dialoog moet er ook aandacht zijn voor 
de standpunten van de kiezers en organisaties. 
Niet vanwege 'catch all-achtig' campagnegedrag, 
maar om de verkregen inzichten in het eigen 
gedachtegoed te verwerken, zonder in oppor
tunisme te vervallen. Een aantal goede verschui
vingen in standpunten van de PvdA van de af
gelopen jaren is met name ook bevorderd door 
opvattingen van grate groepen kiezers die zich 
van de PvdA afwendden. Ik denk aan de aandacht 
voor veiligheid of de aandacht voor effectieve pu
blieke arrangementen. '9 Intensieve raadpleging 
van kiezers en maatschappelijke organisaties en 
hen betrekken bij het debat binnen de PvdA is 
uiterst wezenlijk. 
- De daadwerkelijke afweging van sociaal-de
mocratische waarden komt veelal tot stand in de 
praktijk van het bestuurlijk handelen in de com
plexe netwerksamenleving. Dat vereist aanspre
kende en krachtige bestuurders en vertegen
woordigers, die vertrouwen wekken en zich pu
bliekelijk durven te verantwoorden. De PvdA 
moet dat toegenomen belang van vertegenwoor
digers en bestuurders voor het realiseren van de 
missie in haar beleid en aanpak verdisconteren. 
De reeds lang bestaande tendens in de media de 
persoon van de politicus centraal te stellen, wordt 
tevens aangevuld met ongekende mogelijkheden 

om over de inhoud te communiceren. Ideeen 

moeten aansprekende vertegenwoordigers inspi
reren, op basis waarvan electorale en bestuurlijke 
kracht in stelling gebracht kan worden. 

VerstandiB 2 

Het ad vies van de comrnissie Brouwer speelt goed in 
op de organisatorische eisen die de beginselen zoals 
geformuleerd in 'Tussen droom en daad' implice
ren. Het rapport opent mogelijkheden om de 
vruchtbare spanning die er in een partij client te be
staan tussen inhoud en personen verder uit te buiten 
en aan te scherpen. 

Op de eerste plaats door de selectie van aanspre
kende volksvertegenwoordigers en bestuurders. 
Vertegenwoordigers die de ruimte krijgen voor 
waarden- en belangenafweging en waar kiezers zich 
mee kunnen identificeren. Maar ook vertegenwoor
digers die in staat en bereid zijn zich publiekelijk of 
in partijverband te verantwoorden. De selectie van 
ons politick leiderschap is een kwestie van de eerste 
orde. Onder andere het scoutingnetwerk zou hier 
goede resultaten moeten gaan opleveren. 

Op de tweede plaats speelt de comrnissie in op de 
mogelijkheid en wenselijkheid om op basis van in
houdelijke thema's en issues aan het partijleven dee! 
te nemen. De commissie Brouwer doet een aantal 
voorstellen om het inhoudelijk debat te verlevendi
gen, zoals het verder versterken van de kenniscen
tra, het houden van meningspeilingen met behulp 
van mod erne I c T en de oprichting van het zoge
naamde Politieke Forum. 

Het voorstel voor een Politick Forum als plat
form voor verantwoording, debat en inhoudelijk ad
vies is essentieel om de vruchtbare spanning tussen 
binding op basis van inhoud en binding op basis van 
vertegenwoordigers tot stand te brengen. Dit forum 
is pluriform samengesteld ( er zit dus niet een of an
dere intellectuele elite). Er vindt mede op basis van 
meningspeilingen in het openbaar een dialoog plaats 
die kan resulteren in een advies. Die werkwijze kan 
zowel aansprekende volksvertegenwoordigers naar 
voren brengen als ideeen genereren die de basis van 
mobiliserende standpunten kunnen vormen. lk kan 
me voorstellen dat in het Politick Forum de inhou
delijke afronding plaats vindt van een debat dat de 

1 8. Oat concludeer ik in ieder geval uit 
R. Koole en J. van Holsteyn, 'Partij- f\{ 
!eden in perspectief', 2ooo 

19. Het gehele debat over de zogenaam-

de 'Derde Weg' is m.i. sterk beinvloed 
door kritiek van buiten op verouderde 
opvattingen binnen de sociaal
democratie in de zeventiger en tachtiger 

jaren. Zie o.a . European Social Democracy. 
Traniformation in Prooress, edited by Rene 
Cuperus & Johannes Kandel, 1998; 
Anthony Giddens, 'The third way', 1998. 
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DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE BROUWER IN VOGELVLUCHT 

De commissie Brouwer heift in haar rapport Politiek is Mensenwerk een aantal maatschappelijke ontwikkelinaen verkend: 
de initiatiifrijke samenlevina, Europa is binnenland aeworden, ict maakt nieuwe vormen van ideeiinuitwisselina en sa
menwerkinB moaelijk. Ze heift oak een aantal sterke en zwakke punten van de partij weeraeaeven . De commissie partijver
nieuwina bepleit op basis daarvan de volaende prioriteiten voor de PvdA 

- De PvdA ontwikkelt ideeiin en beleid, o.a. vorm te aeven door uitbouw en heldere positionerinB van de kenniscen
tra, een kenniifestival per twee jaar, lokale en reaionale kennisnetwerken, ledenraadpleainaen (traditioneel en via j ct) 
en systematisch onderzoek naar de belanastellina en motivatie van /eden en kiezers. 
- De PvdA aaat allianties aan met buraers en maatschappelijke oraanisaties doordat o.a. volksverteaenwoordiaers 
netwerken opbouwen en contacten met aemeenten en wijken onderhouden 
- De PvdA draaat haar politieke verantwoordelijkheden en is daarop aanspreekbaar, o.a. doordat het conares het 
hooaste oraaan blijft, doordat een Politiek Forum, met verteaenwoordiaers uit reaio, kenniscentra en deskundiaen uit 
maatschappelijke oraanisaties, inaesteld wordt voor versterkina van de verantwoordinB en dialooa over de landelijke en 
Europese politiek en adviserinB over de politieke aaenda van de partij 
- De PvdA is permanent op zoek naar nieuw talent en heift tot taak haar verteaenwoordiaers aoed te beaeleiden o.a. 
door een landelijk scoutinanetwerk op te zetten 
- De PvdA mobiliseert vrijwilliaers en wakkert sociaal-democratisch enaaaement aan door ondermeer een 1Jectieve 
inzet van het partijbureau en een betere coordinatie van de verschillende partijoraanisaties, door de instellina van re
Bionale steunpunten. 
- Voor 2003 dient er nadere adviser ina plaats te hebben over het aantrekkelijker maken van het lidmaatschap en de 
partijsamenwerkinB op Europees niveau. 
- Voor de lanaere termijn moet adviser ina tot stand komen over met name vormen van meer directe democratie zoals 
direct aekozen verteaenwoordiaina in het conares en verkiezina van kandidaten. 20 

partij a! een aantal maanden voert, gevoed door een 
kenniscentrum en waaromheen zich verschillende 
kandidaten voor de verkiezing op een volgende lijst 
hebben verzameld. Van het in het Forum gevoerde 
de bat zal dan veel invloed uitgaan op de uiteindelijke 
keuze, zowel inhoudelijk als qua kandidaatstelling. 
Zo'n dialoog zou ook heel goed het startpunt voor 
een nieuwe standpuntbepaling kunnen zijn, waar
voor vervolgens een kenniscentrum een nadere ad
viesopdracht krijgt. Zo zijn er meerdere manieren 
denkbaar waarop dit inhoudelijk forum, in samen
spel met de kenniscentra, de formele besluitvor
ming kan bei'nvloeden en daarmee de selectie van 
kandidaten en de politieke standpuntbepaling. Daar
mee is de weg geopend om zowel door binding op 
basis van issues als door binding op basis van aanspre
kende persoonlijkheden de partijorganisatie verder 
vorm te geven. Die twee-eenheid zou wat mij be
treft de kern mogen zijn van een sociaal-democra
tisch alternatief voor partijtypes als de. campagne-

partij of - in contrast daarmee - juist de klassieke 
verenigingsdemocratie. 

Voor het voortdurend kunnen organiseren van 
die spanning is een klein bestuur met .een slagvaar
dige professionele organisatie essentieel, zoals de 
regionale steunpunten wezenlijk zijn voor het lokaal 
en regionaal niveau. Checks and balances via de vereni
gingsadviesraad en via het congres zijn dan wel on
misbaar. Uiteindelijk moet er altijd een laatste 
machtswoord door de leden van de partij te spreken 
zijn. Het congres blijft, in de voorstellen van Brou
wer e. a., gewoonhethoogste orgaan, waarbij de sta
tuten als het ware de garantie van de wet geven tegen 
willekeur. 

Niet zelden zijn binnen de partij pleidooien te 
horen voor de ontwikkeling in de richting van een 
campagnepartij; de partij heeft dan als hoofdactivi
teit het voeren van campagnes om verkiezingen te 
winnen . Personen die kiezers binden op basis van 
een uitgekiende 'marketingstrategie' staan in zo'n 

2o . Het advies is opgenomen in het 
stuk voor het congres van maart 2oo I 

' Idealen in de praktijk brengen'. 



f: 

) 

·s 

e 

s 

S &._0 I 200 I 

partijtype onvermijdelijk centraal. Als alternatief 
fungeert wei de traditionele kader- of ledenpartij, 
vaak gekenmerkt door een zekere ideologische 
strakheid, met nadruk op het meer klassieke ge
dachtegoed van de PvdA. Geefmij dan maar hetper
spectief van de commissie Brouwer, waar interes
sante ideeen en interessante politici beide ruimte 
krijgen en waar structuren de inspiratie niet over
heersen. 

Politieke partij is een collectiif goed 

Het partijbeeld van de Commissie Brouwer is der
halve: een ambitieuze PvdA, met een perspectief
volle combinatie van aansprekende inhoud en aan
sprekende politici; dit alles gesteund door een 
democratische vereniging en gevoed door maat
schappelijke allianties. Zo worden er vier perspec
tieven met elkaar verbonden: 1. versterking van de 
democratische vereniging (via bijvoorbeeld regio
nale steunpunten); 2 . Versterking van de sociaal
democratische beweging (via maatschappelijke al
lianties); 3. Versterking van de dimensie van idee en 
(o.a. Politiek Forum en kenniscentra) en 4· Meer 
accent op het belang van de vertegenwoordigers en 
bestuurders die de missie in de praktijk moeten re
aliseren (via scouting e.d. ). 

Het model van de vertegenwoordigende en con
trolerende democratie binnen de partij wordt daar
bij getransformeerd naar een meer 'deliberatief' of 
'dialogisch' model. 21 De vraag is dan natuurlijk wei 
of de door de commissie Brouwer voorgestelde pri
oriteiten en concrete voorstellen ook voldoende 
krachtig zijn om het hier geschetste perspectief te 
kunnen realiseren. Gemakkelijk zal het niet worden. 
Democratische politieke partijen worden meer en 
meer organisaties die zijn te omschrijven als een 
klassiek collectief goed. Ze scheppen waarborgen 
voor het maken van integrale afwegingen en voor 
het behoud van de democratie en daar heeft iedere 
burger belang bij. Wellicht zijn specifieke groepe
ringen en burgers niet meer zo snel bereid die waar
borgen zelf te onderhouden, bijvoorbeeld omdat 
politieke partijen minder dan vroeger vanuit sped-

fieke belangen en beginselen opereren. Oat lijkt een 
van de belangrijkste argumenten om niet te positief 
te zijn over de kansen op versterking van steun en 
lidmaatschap voor politieke partijen. 

Zoals bij vee! goederen met een sterk collectief 
karakter kan overheidsbekostiging wei eens noodza
kelijk blijken om het collectieve goed 'politieke par
tij' in voldoende mate in stand te kunnen houden. 
De commissie Brouwer rekent op verruiming van de 
staatssteun. Volledige overheidsbekostiging en/ of 
intensieve sponsoring zijn echter niet aantrekkelijk. 
Een missie als die van de sociaal- democratie vereist 
draagvlak, inzet en verbondenheid van burgers. Uit
gangspunt is en blijft: de PvdA als een democratische 
vereniging die steunt op vrijwilligers. De commissie 
Brouwer neemt hier een realistisch standpunt in, 
door enerzijds te wijzen op 'de initiatiefrijke samen
leving' waarin burgers en organisaties zeer actief 
zijn, maar er anderzijds ook op te wijzen dat sterk 
stijgende ledenaantallen geen reele verwachting 
zijn. 22 Op zichzelfheeft de commissie de opties die 
beschikbaar zijn om een verenigingsorganisatie te 
versterken benut: er is dankzij de Commissie Witte
veen (Beginselen) aandacht voor de sociaal-demo
cratische missie; er is aandacht voor strategische al
lianties en voor de dienstverlening en service aan de 
!eden en voor de organisatieaanpassingen en -wijzi
gingen die dat alles vereist. 2 3 

Open einden van partijvernieuwing 

Ook bij een commissielid blijven vragen en wensen 
over. Zoals de wens naar nog meer aandacht voor het 
lokale niveau. Lokale partijen komen in het advies 
beknopt aan de orde, en dan vooral als concurren
ten. Minder aandacht is er voor wat er van die par
tijen te leren is aan betrokkenheid met burgers en 
effectieve organisatievormen. Ook mis ik nog vol
doende aandacht voor het benodigde geld en de 
middelen. Er worden prioriteiten gesteld, maar een 
aantal afdelingen is erg zwak en zou erg vee! hulp 
nodig hebben om weer leden te winnen en ambitie 
uit te stralen. Het regionale steunpunt is een stap, 
maartoch. 

2 1 . Op basis van commentaar van 
Herman Wevers en van Jan Nekkers. 
2 2. De interessante discussie over 
'burgerschap ' die al een aantal jaren 
(hernieuwd) woedt is in dit verband 
heel relevant. Zien we burgers als 
actoren die verantwoordelijkheid 
nemen voor de ontwikkeling van het 
publiek domein ( ook voor de rol van de 

politieke partij) en die ook aile recht 
hebben op die verantwoordelijkheid , 
wat ook vraagt om verdere maatschap
pelijke democratisering), of zien we 
burgers meer als klan ten van het 
publieke bestel met minder vanzelf
sprekende eigen actieve participatie, 
anders dan als 'consument' ? Binnen de 
PvdA is de eerstgenoemde opvatting 

m.i. duidelijk dominant , maar we 
blijven vaak wat impliciet over de eisen 
die dat stelt aan burgers. Voor een goed 
begrip zie bijvoorbeeld 'The Conditions 
of Citizenship' onder redactie van Bart 
van Steenbergen, 1994. 
23. S. de Waal, 'Nieuwe strategieen 
voor het publieke domein', p. 143 e.v., 
2000. 
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Een wens is op korte termijn nader te verkennen 
wat de meest wenselijke campagneorganisatie zou 
zijn. Juist door in campagnes met aansprekende ver
tegenwoordigers op stap te gaan is er de mogelijk
heid !eden en kiezers erbij te betrekken op basis van 
engagement met personen. Een beetje op z'n Ame
rikaans een groot campagneteam vormen bij de vol
gende verkiezingen, in een aantal steden en op na
tionaal niveau, lijkt me een interessant en belangrijk 
experiment. 

Centraal voor rnij staat de wens 'de sociaal-de
mocratische partij van de toekomst' verder uit te 
werken . Oat betekent dat vooral moet worden nage
dacht over hoe binding op basis van aansprekende, 
breed gesteunde politici optimaal te combineren 
met binding op basis van inhoud door voortdurende 
verantwoording en debat (via het Politiek Forum, 
via kenniscentra ). Daar zijn we ook in de commissie 
nog niet helemaal goed uitgekomen. 

Juist op dat punt is een aantal belangrijke items 
voorgedragen voor nader advies. Met name de dis
cussie over het lidmaatschap en over raadpleging van 
kandidatenlijsten en vormen van meer directe de
mocratie kunnen leiden tot nadere voorstellen om 
die vruchtbare spanning tussen personen en ideeen 
te benutten. Er zijn hier verschillende scenario's 
denkbaar. In de lijn van het toenemend belang van 
aansprekende vertegenwoordigers is een vee! pro
minentere strijd tussen kandidaten binnen de partij 
denkbaar. Vergroting van democratie betekent dan 
immers rneer invloed op de keuze van kandidaten. 
De strijd in 1999 om het voorzitterschap van de par
tij is een voorbeeld dat aantoont dat zoiets betrok
kenheid geeft, zij het oak verdeeldheid. In lijn met 
het toegenomen belang van issues voor politieke be
trokkenheid van burgers, kan gedacht worden aan 
een verdere variatie in lidmaatschapsvormen, zoals 
aileen donateur gekoppeld aan een kenniscentrum, 
of een meer zelfstandige profilering op lokaal niveau. 

De vernieuwing van de PvdA zal, hoe dan ook, 
een continu proces zijn . Er zijn verschillende varian-

ten denkbaar waarop de brede ontwikkelingen van 
horizontalisering en ·individualisering zulJen door
gaan, bijvoorbeeld langs de assen van meer of 
minder internationalisatie en meer of minder maat
schappelijke betrokkenheid. Oat Ievert vele denk
bare scenario's voor de vernieuwing van de partij 
organisatie op: partijvorrning op Europees niveau, 
het naar elkaar toegroeien van sociaal-liberale en 
sociaal-democratische stromingen. 2 4 

Een gebeurtenis als de mislukking van de Haagse 
klimaatconferentie, bijvoorbeeld, doet mij realise
ren dat politieke partijen een actiever en prominen
ter rol kunnen en moeten spelen op internationaal 
niveau dan nu het geval is. Bestuurders en 'sinale 

issue-bewegingen' komen er blijkbaar niet meer uit. 
Het gaat dan om verdergaande, lange termijn partij 
ontwikkelingen. Het zou aanbeveling verdienen als 
de door de commissie voorgestelde 'begeleidings
groep Partijvernieuwing' ook dergelijke langere 
termijn scenario's tot zijn opdracht zou rekenen. 

Hoe dan oak: mij lijken in het Iicht van al die 
denkbare scenario's de voorgestelde prioriteiten 
van de comrnissie Brouwer heel verstandige priori
teiten. Partijvernieuwing kan aangenaam mensen
werk zijn: een mooie stap vooruit, in het Iicht van 
vermoede mogelijkheden. Met enig plezier hoorde 
ik Ad Melkert in het Tv-programma Buitenhcif(3 de
cember) betogen, in mijn eigen woorden, dat struc
turen minder in de weg moeten gaan zitten van in
spirerende ideeen en inspirerende vertegenwoordi
gers. Oat gaat mijns inziens heel goed samen met te
gelijk meer nadruk op het partijdonateurschap, 
zoals de week daarvoor in hetzelfde programma be
toogd werd door Jos de Beus. Oat kunnen nog boei 
ende discussies worden, maar Iaten we eerst die 
door de Comrnissie Brouwer voorgestelde stap 
vooruit wei doen op het komende partijcongres. 

HENK WESSELING 

lid van de Commissie-Brouwer, politicolooa en aemeente

secretaris van Dordrecht 

24. Zie het artikel van Hajer en Kalma 
in de NRC van 27 november 2ooo, waar 
juist een poging gedaan wordt tot 
afstand nemen van liberalisme. Ook een 
interessant toekomstbeeld, los van of 
de poging geslaagd is. 


