
Wat moet je met politieke partijen? 
 
Politieke partijen horen bij onze democratie, onze huidige democratische structuur 
is erop gebaseerd. De vraag is of deze structuur na zo’n 150 jaar nog steeds de 
beste is die je kunt bedenken om ervoor te zorgen dat we als burger prettig met 
elkaar op een stukje grond kunnen samen-leven.  
 
Stel we mochten met een blanco papier beginnen, zouden we dan op dit model 
komen: burgers – lang niet allemaal – verenigen zich in een partij die hun belangen 
moet behartigen in het bestuur van ons land, de provincie, gemeenten. De 
vereniging maakt een programma op basis van kenmerkende ideeën, een ideologie, 
stelt een kieslijst samen van mensen die de partij een periode moet 

vertegenwoordigen en probeert zoveel 
mogelijk stemmen te winnen. Elke vier jaar 
krijgt de kiezer de kans om invloed uit te 
oefenen door middel van zijn stem. Zouden 
we dat doen? Het is een model dat 
makkelijk uitdraait op macht. Strijdtermen 
horen erbij: we hebben gewonnen; we 
vechten ertegen/-voor; we kiezen 
strategisch. We denken in partijbelangen. 

 
Ik denk dat het beter kan. En met mij velen, gezien de experimenten met andere 
democratische vormen: burgerraden, democratie door loting, wijkgerichte 
aanpakken etc. Experimenten die gebaseerd zijn op initiatieven van inwoners in 
plaats van representatie en waar het algemeen belang van inwoners een veel 
ruimere kans krijgt.  
 
Politieke partijen stammen uit een tijd 
dat belangen overzichtelijk waren en dat 
mensen vanzelfsprekend bij een partij 
hoorden omdat ze een ideologie of 
kerkgenootschap deelden. De 
maatschappij heeft zich de laatste 
decennia in rap tempo ontwikkeld, 
vanzelfsprekend ergens bij horen ligt niet meer voor de hand en er zijn veel 
uiteenlopende belangen. Kiezers zijn minder stemvast en veel minder geneigd lid 
te worden van een politieke partij. Tegelijkertijd zien we de burger steeds meer 
aansluiten bij al of niet tijdelijke groepen rond een thema: een buurtvoorziening, 
energie- en voedselcoöperaties etc. Een sterk voorbeeld is Meten = Weten -
waarvan we allemaal hopen dat het tijdelijk zal zijn! 
 
In de jaren ’70 konden we ons financieel een uitbreiding van het basale sociale 
vangnet veroorloven dat in de jaren ’50 was ontstaan. We kregen allerlei 
voorzieningen die we als burger als recht gingen zien. Kort door de bocht: in de 
jaren ’80 hebben we in rap tempo ons welzijn in handen van de overheid gelegd. 
En die overheid belegde de uitvoering eveneens in hoog tempo in private handen, 
wat zo zijn eigen ingewikkeldheden oplevert. De laatste jaren zien we in 
toenemende mate een ontwikkeling waarbij de burger weer zelf zijn 
verantwoordelijkheid neemt en waar nodig de overheid daarbij vraagt om 



facilitering in termen van kaders, procesondersteuning en leveren van kennis. 
Inwonersinitiatieven dus. 
 
De laatste ontwikkeling is precies dat wat we als Progressief Westerveld willen 
ondersteunen. Inwonersinitiatieven helpen ontwikkelen, een plek zijn waar 
inwoners terecht kunnen als het gaat om het vinden van meedenkers en -doeners, 
ervoor zorgen dat de gemeente vanuit haar overheidsrol ook gaat denken in 
ondersteuning van inwonersinitiatieven (en dus gemeenteparticipatie!) etc. Ons 
uitgangspunt blijft, dat de overheid de hoeder is van onze democratie en het 
publieke belang. Jullie horen er meer van. We werken hard aan de beste manieren 
die ons ter beschikking staan om elkaar te ontmoeten in tijden van Corona. De 
uitnodiging voor 5 oktober, een thema-avond, hebben jullie inmiddels ontvangen. 
We hopen dat de 1.5 meter voor ons ‘nabijheid’ niet in de weg staat. 
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