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Democratie
Eind van een tijdperk

W
ie dacht dat
een democra-
tie niet anders
kan werken
dan met de-
batten tussen
lijsttrekkers,
verkiezingsaf-

fiches, rozenuitdelendekaderleden,par-
tijen die steeds meer op elkaar gaan lij-
ken,gekonkelefoesoverkieslijstenenbe-
loften die nooit helemaal worden nage-
komen, diemoet er Thorbeckenogmaar
eens op nalezen. Johan Rudolf Thor-
becke (1798 – 1872), grondlegger vanonze
democratie en schrijver vanonzeGrond-
wet,moest niets van partijen hebben. Ze
worden in de Grondwet niet genoemd.
Voor Thorbecke was een politicus ie-
mand die zich richtte op het algemeen
belang en afstand hield van maatschap-
pelijke groepen. Bij zijn dood werd hij
diep en algemeen betreurd.
Partijenzijnongrondwettelijk,zeggen

vandaag de dag de scherpslijpers die in
dit artikel worden opgevoerd. Ze veroor-
zaken een verenging van het politieke
proces, omdat ze het contact van de bur-
germethetopenbaarbestuurzowatmo-
nopoliseren.Tegelijkneemthunlegitima-
tie af. Gamaar na: het aantal partijleden
loopt al decennia geleidelijk terug, van
600 duizend in de jaren vijftig naar
300 duizend nu, amper 2,4 procent van
dekiesgerechtigdebevolking.Degemid-
delde leeftijd vande leden vande traditi-
onele partijen ligt rond de 60 jaar.

In de woorden van voormalig D66-se-
nator JanVis: ‘Partijenzijnoudeolifanten
op weg naar hun laatste rustplaats.’ Po-
liticologenzeggenweldatweopwegzijn
naareen ‘toeschouwersdemocratie’,met
partijen die vooral campagnemachines
worden, waarbij de partijleider veel
macht heeft en structuren losser wor-
den.
Toch blijven het de partijen die alle

baantjes verdelen. De laatste partijloze
minister zwaaide in 1957 af, de laatste

staatssecretarissen zonder partij deden
dat tien jaar later.Wie geen lid is van een
partij,komtniet indegemeenteraad, laat
staan in het parlement. Terwijl diezelfde
Kamer en gemeenteraden bevolkt wor-
den door eenmassa volksvertegenwoor-
digers die amper kiezers achter zich kre-
gen; ze lifttenmee in het kielzog van een
lijsttrekker die als stemmenkanon fun-
geerde.
Tot zover de wetgevendemacht. Bij de

uitvoerendemachtishetnietveelanders,
al springtdatminder inhet oog.Wie een
loopbaan als topambtenaar ambieert,
ontkomternietaanzichbijeenpartijaan
te melden, zo wees onderzoek van het
blad Binnenlands bestuur uit. Maar liefst
29 procentvandeambtenarenispartijlid,
en van de topambtenaren is dat bijna
100 procent.
Dangaathetnietomzomaareenpartij:

alleen VVD, PvdA, CDA enD66biedenuit-
zicht op eenmooie carrière in de ambte-
narij; sympathie voor de PVV is bij een
overheidscarrière juist een handicap.

Baantjesmachine

In een stemmig grand café aan het Vrijt-
hof in Maastricht vertelt Nico Baakman
hoe dat werkt. ‘De ambtelijke top en de
hoge adviesorganen, daar kom je als par-
tijlozeniet tussen’, zegt Baakman, die als
universitairdocentEuropeanstudiesaan
deMaastrichtse universiteit het verband
tussenoverheidsbenoemingenenpartij-
politiek sedert 1900 onderzoekt. ‘Denk
aandeRekenkamer,deRaadvanState,de
SER,eensecretaris-generaalendirecteur-
generaal,maarookaanraadsgriffiers,ge-
meentesecretarissen, burgemeesters en
commissarissenvandekoning.’Baakman
trekt een nuchtere conclusie. ‘Als de par-
tijpolitiekeverdelingbelangrijk is,danis
dekwaliteitdatblijkbaarniet.Partijenvis-
senvoorhunkandidatenineenkleinevij-
ver.’
Waarmeemeteeneenbelangrijkefunc-

tie van partijen in beeld komt: die van
baantjesmachine. Daar wreekt zich dat

hetaantal actieve ledenoverdehele linie
terugloopt. Volgens Gerrit Voerman van
het DocumentatiecentrumNederlandse
Politieke Partijen is niet meer dan onge-
veer 10 procent van de leden politiek ac-
tief. Wat betekent dat vraag en aanbod
dreigen samen te vallen: het aantal kan-
didaten is zoongeveergelijk aanhetaan-
tal functiesdatmoetwordenvervuld.Veel
partijenhebbenmoeitehunkieslijstente
vullen. D66 heeft omdie reden al het be-
leid ten aanzien van dubbelfuncties ver-
soepeld.

Daarmee loopt de tweede functie die
aanpartijenwordt toegekend,dievanse-
lectiemechanisme,gevaar. ‘Lidzijnvande
grotevierhelpt’, vatBaakmansamen. ‘En
helemaal als je een jonge meid bent. Ga
naar partijvergaderingen, zorg dat je in-
brenghebt,doewatklussenvoordepartij

en binnen een paar maanden is je poli-
tieke toekomst geregeld.’

‘Het barst van de Kamerleden op wie
nooit iemandstemde’,zegtBaakman. ‘Die
moetenduswelonderhet jukvandepar-
tij door, omdat ze daaraan hun legitimi-
teit ontlenen. Bijna 100 procent van het
stemgedragindeKamerverlooptvolgens
departijlijn, zelfstandigheid isduseenil-
lusie. Tegelijk heeft zo’n partij maar een
heelsmalkanaaltjenaardesamenleving.
Vandepartijledenbezoektmaareenfrac-
tie de congressen. Gevolg is dat partijen
ampernogwetenwathunkiezerswillen.
Dat zag je toen de VVD anderhalf jaar ge-
leden instemde met inkomensafhanke-
lijke ziektekosten. Er brak zowat een op-
stand uit.’

De grote beweging die Baakman ont-
waart, is die van meer democratie naar

Partijen, dat is
zó jaren vijftig

Ze zijn nog steeds onontbeerlijk voor wie
een baan in de politiek of de ambtenarij

ambieert, maar de legitimatie van partijen
neemt sterk af. Moeten ze bij het grofvuil?

Door Ariejan Korteweg Foto Rein Janssen

geheime

stemming

In de Tweede
Kamer volgen
fractieleden bij
stemmingen
doorgaans de
partijlijn. Geheime
stemmingen
zouden meer
ruimte geven om
de eigen overtui-
ging te volgen.
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meer efficiëntie. Aan de hand van de
Haagse Trêveszaal, waar de regering ver-
gadert, schilderthijeenglijdendeschaal.
Aan de besluiten die daar worden geno-
men, kunnen theoretisch minimaal één
enmaximaal zeventienmiljoenmensen
eenbijdrage leveren.Daartussenzijnalle
denkbaregradatiesmogelijk.Detendens,
zegtBaakman, isnaarsteedsmeercentra-
liseren en dus minder betrokkenheid:
mindergemeenten,minderwaterschap-
pen, grotere provincies.

Wat nu als zou blijken dat als gevolg
daarvanhettijdperkvandepolitiekepar-
tijenvoorbij is?Datdeolifantenechtnaar
het kerkhof moeten? David van
Reybrouckmaaktaleenpoosjefuroremet
hetpamflet Tegenverkiezingen,waarinhij
eenverrassendalternatief propageert: lo-
tingen.DeoudeGriekengebruiktenalhet
systeemwaarbijburgersdoorhet lotwer-
den aangewezen om deel te nemen aan
de besluitvorming. Ierland en IJsland ex-
perimenteerdenerrecentelijkopkleinere
schaal mee. ‘Er is veel voor te zeggen’,
vindt Baakman. ‘Want wat is democratie
anders dan vertrouwen in het gezonde
oordeel van de burgers. Maar de ervarin-
gen zijn beperkt.’
Baakman zelf zou in de Kamer ge-

heimestemmingenwillen, zodatdepar-
tijdiscipline gemakkelijker te omzeilen
is. En hij bepleit een terugkeer naar het
districtenstelsel. ‘Dan ontstaat een dub-
bele loyaliteit, aan zowel je partij als je
kiesdistrict. Wie legitimiteit in zijn dis-
trict heeft, is minder afhankelijk van de
partijleiding.’

Louis Bontes

Een extreem voorbeeld van waartoe het
partijstelsel kan leiden is het onafhanke-
lijkKamerlidBontes.LouisBonteshaalde
bij de laatste Kamerverkiezingen
958 stemmen. De kiesdeler stond op
62.829 stemmen,wiemet voorkeurstem-
men, en dus op eigen kracht, gekozen
wildeworden,hadeenkwartdaarvanno-
dig: 15.708 stemmen. Bontes veroverde

zijn Kamerzetel onder de vleugels van
Geert Wilders, die hem voor de PVV op
plek vijf had gezet.
Zoalsmeer PVV’ers kreeg Bontes op ze-

ker moment genoeg van de manier
waaropdepartijgeleidwordt. ‘Allesdraait
oméénman’,vertelthij inzijnwerkkamer
aanhet Binnenhof, gelegenbovendebu-
relenvanzijnoudefractie. ‘Enikkongeen
verantwoordelijkheidmeer nemen voor
de manier waarop fractiegeld wordt ge-
bruikt.’Bontesverteltdathijheeftgepleit
vooreenechtepartijstructuur;dePVV(die
eigenlijkeenverenigingismetWildersals
enigbestuurslid) zoumoetenuitgroeien
tot een brede volkspartij met een scou-
tingafdeling, diemeedoet aan verkiezin-
gen in toch zeker enkele tientallen ge-
meenten. Een pleidooi dat niet op prijs
werdgesteld. ‘Geertwildemachtnietde-
len’, is zijn conclusie. ‘Als PVV’er kom je
nietsnelvooranderebaantjes inaanmer-
king. Dus houdt iedereen krampachtig
vastaanzijnzetelengaatniettegendelei-
der in.’

Referendum

Bontes werd uit de partij gezet. Voor zijn
besluitdesondanksalskleinezelfstandige
indeKamerteblijven,heefthijdiversear-
gumenten. Om te beginnen begreep de
achterban volgens hem niet waarom hij
uit de fractie zou moeten. Belangrijker
nog: Wilders had indertijd hetzelfde ge-
daanals fractielidvandeVVD.Bovendien:
‘Voor zo’n grapjas zeg je je baan als dis-
trictscommandant regionale veiligheid
indeRijnmondopenevenlaterzoujedan
werkloos thuis zitten.’
Het bloed kruipt waar het niet gaan

kan:Bontesspeeltnuzelfmetdegedachte
een partij op te richten. Marco Pastors,
RitaVerdonk,PeterR.deVries,HeroBrink-
manenJoostEerdmanslietenziendatdat
zosimpelnogniet is. ‘Eenparkeerwachter
boezemtmeervertrouwenindaneenpo-
liticus’, vat Bontes samen.
Op de lichte zolderverdieping van een

pand aan de Amsterdamse Herengracht

houdthetReferendumPlatformkantoor.
Hier huizen de mannen die werken aan
eenechtalternatief voorpartijen.Coördi-
nator Arjen Nijeboer van het Platform
doetdedrijfverenuitdedoeken.Datleden
van de Tweede Kamer zonder last of rug-
gespraak zouden stemmen, is door het
partijenstelselal languitgehold,vindthij.
‘In feite hebbenkleine facties de staat ge-
kidnapt. En omdat de inhoud er nog am-
per toedoet, let jebijhet stemmenalleen
op personen. Partijen horen bij de jaren
vijftig. Toen deelden katholieken of soci-
alisten elkaars wereldbeeld. Nu denken
mensen issuegericht.’

Niesco Dubbelboer, die als Tweede Ka-
merlid voor de PvdA ooit aan de wieg
stond van zowel het raadgevend referen-
dum als het burgerinitiatief waarmee
burgers een onderwerp op de Kamer-
agenda kunnen plaatsen, is genuanceer-
der. ‘De makke van de democratie is dat
partijenzich latenvoorstaanophunpro-
gramma, terwijl jemaarmoetafwachten
wat daarvan terechtkomt.’ Toch vindt hij
partijennog steeds onontbeerlijk. ‘Ze ge-
ven richting aan het morele kompas en
kunnen verrijkend zijn voor de ideeën-
ontwikkeling.’

Deburgerzitveraf vandebeslissingen,
constateert het duo. Bij een referendum
speeltdat volgenshenallemaalniet.Dan
isergeenvasteverdelingtussenoppositie
en coalitie, alleen wie genoeg overzicht
heeft over een onderwerp zal gaan stem-
men.Vierof vijf referendaperjaar,datzou
volgenshendepolitiekestabiliteitvergro-
tenendeschommelingenbeperken.Ook
zou de betrokkenheid groeien: de op-
komst bij gemeentelijke referenda ligt
amper lager dan die bij raadsverkiezin-
gen.

Volgens Dubbelboer hoeft de rol van
partijendaarmeenietuitgespeeldtezijn.
Ze moeten zichmeer richten op het hoe
dan op het wat. Waarbij het referendum
wat hem betreft een belangrijk instru-
mentwordt. ‘Partijenworden dan initia-
tor ende staat krijgt de taakhetpublieke

debat teorganiseren.’Hij vergelijktde in-
vloed van een referendum met de toe-
standwaarin de regering Rutte verkeert,
die met de oppositie moet onderhande-
lenommeerderhedentekrijgen. ‘Delegi-
timiteit neemt daardoor toe.’

Vooruitgangspartij

‘Deanderepartijen,dat zijn stilstands- of
achteruitgangspartijen’, leest Arthur
Brautigamvoorvanhetpakpapierdathij
in zijn hand geklemd houdt. ‘Ik heb dan
ook het initiatief genomen een nieuwe
politieke partij op te richten: de Vooruit-
gangspartij.Wijzullendelevenskwaliteit
van de bevolking sterk verbeteren!’

De vier aanwezigen in het zaaltje van
perscentrumNieuwspoort–naastuwver-
slaggever zijn dat de voorzitter van de
Stichting Pensioenbehoud, de oprichter
vandeBondvoorBelastingbetalersende
assistente van Brautigam – horen het
nieuwsbereidwilligaan.Brautigam,voor-
malig topambtenaar van de Europese
Unie in Brussel, raakt pas echt in vuur en
vlamalshij zijnpapieren laat voorwat ze
zijn. ‘Dit is hetmedicijn waar het land al
jaren op zit te wachten’, verzekert hij als
zijnomvangrijkefinanciëleparagraaf aan
de orde komt.

Hoe de Vooruitgangspartij er in de
praktijkuitmoet zien, daarinheeft Brau-
tigamzichnogniet zoverdiept. Bij debe-
staande partijen is voor zijn ideeën geen
ruimte, dat staat voor hem vast. Daarom
wilhijzelf eenpartijbeginnen,met leden
eneenbestuur.Nietvanwegedegemeen-
teraadsverkiezingen,maaromover twee
maandeninEuropameetedoen.Hetlogo
iseral:eenrood-wit-blauwebolvormmet
delettersVP.Meteenlandelijkedebatwed-
strijd wil de partij kandidaten voor de
functievanpremierselecteren.Dehoofd-
prijs:eenveertiendaagsereisnaarsurfers-
paradijsCabarete indeDominicaanseRe-
publiek.

De drang partijen te vormen is sterker
danThorbeckeooithadkunnenvermoe-
den.

raadplegen

van het volk

In Nederland werd in
2005 voor het eerst
een landelijk referen-
dum gehouden, over
het verdrag tot vast-
stelling van een Euro-
pese grondwet. Hon-
derd gemeenten en
vier provincies heb-
ben een referendum-
regeling. Sinds 1970
zijn 156 lokale refe-
renda gehouden. De
Eerste Kamer behan-
delt op 8 april een
wetsvoorstel voor het
correctieve referen-
dum.

loting bij de

oude grieken

In Athene werden in
de 5de en 4de eeuw
voor Christus de be-
langrijkste bestuur-
ders door loting aan-
gewezen. Dat gold zo-
wel de wetgevende als
de uitvoerende en
rechterlijke macht.
Beroepspolitici be-
stonden niet. Ook nu
worden burgers bij
het landsbestuur be-
trokken. In Ierland
schreven burgers mee
aan acht artikelen
voor de grondwet, in
IJsland droegen ze bij
aan de integrale tekst.
Nederland kende het
burgerforum Kiesstel-
sel, dat in 2006 bur-
gers opriep mee te
doen aan een hervor-
ming van het kiesstel-
sel. Het project sneef-
de omdat initiatiefne-
mer D66 al snel uit de
regering viel.

stelsel van

kiesdistricten

Tot 1918 was Neder-
land verdeeld in kies-
districten. Afgevaar-
digden behartigden
de belangen van een
partij, maar ook van
de achterban in hun
district. Frankrijk en
Engeland kennen nog
steeds een dergelijk
systeem. Het CDA be-
pleit een gedeeld dis-
trictenstelsel. Daarbij
zou de helft van de
Kamer via landelijke
lijsten worden geko-
zen en de andere helft
via districten.
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