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boeken Gelezen 

Tussen ideaal en 
illusie 
DOOR Menno van der Land 
Het hier te bespreken boek is recent verschenen. De au

teur studeerde politieke wetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit Leiden en is werkzaam bij het ministe

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het boek beschrijft de geschie

denis van de partij Democraten 66 (D66) vanaf haar ontstaan tot januari 2003. 

Het boek is tevens verdedigd als dissertatie aan een van onze universiteiten. 

Tussen ideaal en illusie laat zich kort omschrijven als een overzichtswerk over 

de geschiedenis van D66. Het is minder analytisch en meer beschrijvend van 

aard. Wie geïnteresseerd is in een uitvoerig verslag van de geschiedenis van 

deze partij kan zijn hart ophalen. Degene die zoekt naar analyses en verklarin

gen van bepaald bestuurlijk of politiek gedrag van deze partij of naar weten

schappelijke analyses, komt minder aan zijn treld<en. Overigens is het boek vlot 

geschreven en systematisch opgebouwd. 

Hoofdlijnen 

De auteur geeft een uitvoerige weergave van de geschiedenis van D661. Hij doet 

dat in een zestal hoofdstukken die in totaal maar liefst 323 pagina's beslaan. De 

geschiedenis van het ontstaan van D66 in 1965/66 tot de deelname aan het huidi

ge kabinet-Balkenende laat het beeld zien van een zeer wisselvallige partij en frac

tie in de Tweede Kamer. Dat verklaart ook de titel van het boek, Tussen ideaal en il

lusie. De partij is opgericht op de golven van democratisering van de jaren zestig 

en de sinds 1946 zo gewenste doorbraak in de partijverhoudingen. Begrippen als 

verzuiling en regentenmentaliteit zijn zeer gangbaar en herkenbaar in de jaren 

zestig. D66 was vooral een Amsterdamse partij, dat wil zeggen dat de partij in feite 

is 'uitgevonden' binnen de Amsterdamse grachtengordels. Daar is op zich niets 

mis mee, maar geeft wel een verklaring van haar permanente elitaire karakter. In 

het algemeen kan de politieke koers worden omschreven als links-liberaal, ofbe

ter gezegd, als een partij van salonfähige, altijd redelijk denkende en handelende 

politici. Een herkenbare ideologie heeft D66 nooit gehad. Dat was en is niet alleen 
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haar zwakte, maar tevens ook haar kracht. Inhoudelijk koos D66 bij haar oprich

ting en nu nog steeds consequent voor staatsrechtelijk hervormingen als hoofd

doel van beleid. De fundamentele kritiek van deze partij op het staatsrechtelijk 

systeem is een constante in de politiek van D66 door de jaren heen. Daarmee is al 

veel bereikt en hoopt de partij ook nog te zullen bereiken tijdens het kabinet

Balkenende. 

Wat betreft de wijze van werken is D66 altijd pragmatisch geweest, in elke geval 

niet-ideologisch. Als speler in het politieke en dan vooral het Haagse veld, heeft 

D66 er altijd voor gekozen om 'medespeler'te zijn, in plaats van aan de kant te 

gaan staan. Juist door het spel mee te spelen heeft men getracht de regels van ons 

bestel te veranderen. Aan de macht deelnemen vond en vindt men belangrijker 

dan oppositievoeren. Daar is veel voor te zeggen, maar regeren veroorzaakt ook 

vuile handen. Juist dit laatste gegeven heeft vaak tot interne spanningen geleid in 

de partij. 

Ook valt bij het lezen van dit boek op dat personen vaak een doorslaggevende rol 

hebben gespeeld in de geschiedenis van D66. De partij heeft (zeer) lang een volle

dige afhankelijkheidsrelatie met Hans van Mierlo ('Mister D66') gehad. Hij was de 

gangmaker en charmeur van de partij. Zij n mening deed ertoe en niemand waag

de hem tegen te spreken. Dat kan voor een partij gevaarlijk zijn: het ophangen van 

een partij aan één persoon creëert afhankelijkheidsrelaties die vernieuwing en 

verandering in de weg staan. Dit feit verklaart in belangrijke mate de opkomst en 

neergang van D66 bij de opeenvolgende verkiezingen over de laatste bijna veertig 

jaar. 

Geschiedenis 

De geschiedschrijving van D66 bevat voor lezers die de laatste dertig jaar de krant 

goed hebben gevolgd niet echt veel nieuws. Op enkele kleine incidenten na, zul

len de meeste lezers vertrouwd zijn met de geschetste ontwikkelingen. 

Wanneer ik het overgrote deel van het boek overzie, dan valt een aantal zaken op. 

In de eerste plaats is er vanaf het begin onduidelqkheid geweest over de koers van 

de partij. Geleidelijk vond men elkaar op een links-liberale koers, maar daaraan 

zijn zeer veel discussies en verwikkelingen voorafgegaan. De 'principiële beginsel

loosheid' staat in alle discussies centraal. Herhaaldelijk dreigt de partij ernstig 

verdeeld te raken over de te volgen koers. Maar, zoals altijd, komt men er als 'rede

lijke mensen onder elkaar' altijd weer uit. Wat opvalt, is dat de besluitvorming in 

de top van fractie en partij vaak om slechts enkele personen heeft gedraaid. Dat 

was primair de kring rond de al genoemde 'Godfather' Van Mierlo. Dat maakt een 

partij niet alleen kwetsbaar, maar kan ook leiden tot onnodige tegenstellingen en 

hoog oplopende ruzies. Dat is dan ook herhaaldelijk gebeurd. 

Inhoudelijk valt verder op dat de partij altijd sterk pro-Europees geweest is en, zo

als gezegd, altijd een sterke pleitbezorger is geweest van de modernisering van 
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ons politiek bestel. Op deze beide punten kon men elkaar in elk geval altijd vin

den. Overigens is het niet zo dat de opvattingen van D66 over deze beide hoofd

punten van beleid door de jaren heen inhoudelijk veel zijn veranderd. 

Integendeel, in feite bepleit de partij nog steeds klassieke oplossingen voor heden

daagse problemen. Daar hoeft op zich niets mis mee te zijn, mits de maatschappe

lijke context ook stabiel is gebleven. Juist de maatschappelijke context is echter in

grijpend veranderd. De burger anno 1966 is een geheel andere burger dan die van 

2003. De imperfecties van ons politiek stelsel liggen mijns inziens op een ander 

vlak dan niet-rechtstreeks gekozen bestuurders. 

Chaos én macht 

Al lezende bekruipt de aandachtige lezer het vermoeden dat D66 veel moeite 

heeft gehad om een volwaardige politieke partij te worden. Er is in de loop van de 

tijd voortdurend sprake van een richtingenstrijd. De keuze ligt tussen het direct 

opblazen van het hele bestel, ofWel het actief deelnemen aan parlement en even

tueel zelfs een kabinet. De laatste richting heeft rond 1971 gewonnen en men zet 

zich vervolgens in voor een progressieve meerderheid. Dat ging niet allemaal van

zelf. Talloze passages in het boek maken melding van chaotische ledenvergaderin

gen en chaotisch verlopen (hoofd)bestuursvergaderingen. Men krijgt de indruk 

dat D66 meer een samenstel van toevallige politieke voorbijgangers is dan een 

strak georganiseerde en gestructureerde politieke partij. Ook het ledental schom

melt heftig in de loop van de tijd. Vaak is er een direct verband tussen verkiezings

uitslag en ledental. Het gaat voortdurend op en neer. Door deze heftige schomme

lingen verkeert de partij ook vrijwel permanent in financiële nood. 

De verovering van de politieke macht wordt ingezet met de totstandkoming van 

Keerpunt 1972, een gezamenlijk politiek programma van de drie politieke partij

en in 1972 (PvdA, PPR en D66). Op basis van dit akkoord wordt ook het befaamde 

schaduwkabinet-Den Uyl gepresenteerd. Dat alles naar Engels voorbeeld. De uit

slag van de verkiezingen is niet best: D66 gaat van elf naar zes zetels. Jan Terlouw 

neemt het roer over van Hans van Mierlo. D66 neemt na een lange en fameuze ka

binetsformatie deel aan het kabinet Den Uyl. Dat levert overigens al direct proble

men op zoals een totaal verdeelde kamerfractie van zes individualisten en een dis

functionerende staatssecretaris Glastra van Loon, die na een conflict met minister 

Van Agt van Justitie moet opstappen ( 27 mei 1975). Op het congres in 1974 is het 

zelfs even spannend of de partij zichzelf niet zal opheffen. De motie die opheffing 

bepleit, haalt het net niet. De situatie is desastreus: financieel zit men aan de 

grond en men heeft nog maar 350 leden over. Toch herstelt de partij wederom: on

der leiding van Jan Terlouw slaagt men er bij de verkiezingen in onder de titel 

"Het redelijk alternatief' terug te komen. De partij maakt een goede uitslag gaat 

van 6 naar 8 zetels en wordt daarmee de vierde partij van Nederland. Een belang

rijke psychologische opsteker (ook lukt het D66 in 1978 om 12.000 leden in de boe-
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ken te hebben). In 1981 zouden dat er 17 zetels worden. Maar een jaar later, is D66 

weer terug bij 6! 

Kortom, ook in de jaren tachtig kenmerkt D66 zich door sterk opgaande en neer

gaande lijnen zowel in uitslagen van verkiezingen als in de fractie in de Tweede 

Kamer als in de partij zelf. Deze instabiliteit leidt onvermijdelijk tot politieke 

slachtoffers. Terlouw maakt ruimte voor een andere leider, Maarten Engwirda die 

op zijn beurt het veld moet ruimen voor Hans van Mierlo in 1985. 

Analyse 

Aan het slot van het boek tracht de auteur een analyse te maken. Het mooist zou 

het zijn indien hij tot een synthese zou zijn gekomen. Daarin is de auteur helaas 

niet geslaagd. Van der Land gaat allereerst nog eens in op de hierboven al bespro

ken onderwerpen. Wat betreft de interne partij structuur stelt hij dat de conse

quent doorgevoerde directe democratie voor een partijorganisatie niet werkt. 

Programmavaststelling en kandidaatstelling van kamerleden verlopen meestal 

chaotisch. Het hoofdbestuur blijkt vrij weinig greep te hebben op deze materie, 

die overigens tot de care business van partijbesturen hoort. Echt invloedrijk zijn de 

Tweede Kamerfractie en de partijleider. Hiernaast is een factor van belang dat par

tij- en fractieleden in D66 altijd sterk hebben gehecht aan dualisme. In de praktijk 

leidde deze dogmatische houding vaak tot grote spanningen tussen partij, fractie 

en bewindslieden. Dat pakte niet altijd uit in het voordeel van D66. Bekend is dat 

regeringsdeelname van D66 bijna altijd leidt tot een slechte uitslag bij de eerstvol

gende Kamerverkiezingen. 

De vraag blijft hangen na 37 jaar of D66 nu en partij of een beweging is. 

Van der Land stelt tevens vast dat D66 veel (teveel) wordt opgehangen aan de per

soon van Van Mierlo. Dat is juist, maar verklaart niet waarom deze charismati

sche figuur niet in staat bleek de partij bijeen te houden. Dat moet ook iets te ma

ken hebben met grondslag, organisatie en (het gemis aan) structuur. Over de 

idealen van D66 baseert de schrijver zich op bestaand onderzoek van politicolo

gen zoals Van Praag. Bij zijn analyse van het verschijnsel politieke partij vinden we 

voor het eerst in deze dissertatie een theoretisch kader en treffen we ook enige 

toetsing van de D66-praktijk aan de theorie aan. 

Conclusies 

Het boek van Menno van der Land is goed leesbaar en geeft een boeiend beeld van 

D66. Veel nieuwe feiten komen we niet te weten, maar het is zeker een verdienste 

van de auteur dat voor het eerst de geschiedenis van D66 zo systematisch op een 

rij wordt gezet. Daarmee is in een leemte voorzien in de (parlementaire) geschied

schrijving. Uit dit onderzoek kan men af1eiden dat D66 altijd heeft gebalanceerd 

tussen partij en beweging. Formeel is zij opgericht 0111 het politieke systeem 'op te 
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blazen'. Dat is niet gelukt, maar men heeft wijselijk gekozen voor actieve deelna

me aan parlement en regering. Zodoende blijkt D66 in staat om wel degelijk in

vloed uit te oefenen op ons stelsel. Wat verder opvalt, is dat de partij geen genera

listische visie op de samenleving pretendeert te hebben. Staatsrechtelijke 

hervormingen, Europa en soms ook economie blijven de hoofdthema's. In die zin 

onderscheidt D66 zich van volkspartijen als CDA en PvdA. Treffend is dat uit het 

onderzoek blijkt dat personen de politiek kunnen maken of breken. Sterke perso

nen trokken de partij herhaaldelijk uit het moeras. Zwakkere figuren (ik zou zeg

gen de inter-Mierlo-perioden) werden snel afgeserveerd. De stijl van politiek voe

ren van D66 kenmerkt zich immer door de beschaafde toon, men is immers altijd 

redelijk. Van ideologische veren heeft men geen last, maar die kunnen, zo laat 

deze geschiedenis zien, ook niet gemist worden als samenbindend element tussen 

personen, opvattingen en organisatie. Vandaar dat de auteur pleit voor herbezin

ning op het vrijzinnig-democratisch gedachtegoed. Waaruit dit gedachtegoed dan 

precies bestaat, vergeet de auteur te vermelden en dat had ik wel heel graag ge

zien. 

Samenvattend: een goed leesbaar boek, wetenschappelijk niet overtuigend, maar 

zeer informatief met aandacht voor petit histoire. 

Dr. hic Janse de Jonge is gedeputeerde infrastructuur en mobiliteit in Noord-Brabant en re

dactievoorzitter van het Bestuursforum. 
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Noot 

Tussen 1966 en 1985, werd de naam van de partij afgekort tot D'66. Begin 1985 

is de apostrof uit de partijnaam geschrapt. 
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