
Een trauma geheeld 

D66 en de collegevorming 

Meine Henk Klijnsma* 

Direct na de raadsverkiezingen werd duide
lijk dat D66 in een aantal gemeenten buiten 
het college werd gehouden. Het leek er even 
op alsof de traumatische gebeurtenissen 
rondom de kabinetsformatie zich op lokaal 
niveau zouden herhalen. Toen de kruitdam
pen van de collegevormingsonderhandelingen 
waren opgetrokken, bleek dit echter niet het 
geval te zijn: D66 is heel behoorlijk uit de 
arena van collegevorming gekomen. Macht 
schept echter ook verplichtingen. 

Een balans 

Nu de collegevorming al weer enkele maanden achter 
ons ligt, is het tijd om de balans op te maken. Daar
bij staat centraal de vraag of D66 zo zwaar onderver
tegenwoordigd is in de colleges als bepaalde krante
berichten wilden doen geloven. In dit artikel zal wor
den geschetst hoe de collegevorming in de verschil
lende gemeenten werkelijk is verlopen. 

Om te kunnen beoordelen of D66 een redelijk deel 
van de te verdelen wethouderszetels heeft bemachtigd, 
is gekeken waarop onze partij volgens het afspiege
lingsprincipe recht had; de uitkomst daarvan is ver
volgens getoetst aan het feitelijk verkregen aantal 
wethouderszetels. In dit kader is ook nagegaan hoe 
D66 in vorige periodes in colleges was vertegenwoor
digd. . 

Een beschouwing over de lessen die uit de college
vorming kunnen worden getrokken, sluit dit artikel af. 

Het spookbeeld van de kabinetsformatie 

De stemmen waren nog maar amper geteld, of uit 
sommige gemeenten sijpelden al geruchten de buiten
wereld in dat D66 buiten het college werd gehouden. 
Slinkse manoeuvres van andere partijen, de PvdA 
voorop, verhinderden dat de grote overwinnaar van de 
raadsverkiezingen zijn rechtmatige plaats in het dage
lijks gemeentebestuur kon innemen. Een gang van 
zaken die grote gelijkenis vertoonde met de kabinets
formatie van vorig jaar. Ook toen werd D66 immers 
"werkende weggewerkt". Twee weken na de verkie
zingsdag maakte Mark Kranenburg in het NRC-
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Handelsblad de balans op. Hij concludeerde dat "Van 
Mierlo er weer een paradox bij heeft", want: "Getals
matig zijn de Democraten bijna nergens nodig voor 
de collegevorming. Met als gevolg: wel de grootste 
winst, geen wethouders. Dat is het beeld dat zich her 
en der aftekent" -

De woorden "her en der" zijn niet zonder reden 
onderstreept De analyse van Kranenburg (en ande
ren) lijkt gebaseerd te zijn op de zeer in de publiciteit 
gekomen gebeurtenissen rondom de collegevorming in 
enkele gemeenten. De casus-Leiden en -Rotterdam 
zijn daarvan het meest berucht. Het in 1989 bij vele 
D66-ers ontstane slachtoffergevoel werd door deze 
berichten danig versterkt. Het is niet onmogelijk dat 
het geringe aantal wethouderszetels dat D66 bij 
voorgaande raadsverkiezingen had verworven hierbij 
ook nog een rol heeft gespeeld. Het buitenboord 
houden van D66 leek een wel haast structureel gege
ven in de vaderlandse politieke cultuur te zijn gewor
den. 

D66 en de collegevorming in 1978, 1982 en 
1986 

In 1978, 1982 en 1986 bezette D66 met respectievelijk 
222, 272 en 229 raadszetels respectievelijk 12, 14 en 
18 wethouderszetels (zie tabel 1). (1) 

Tabel 1: D66-wethouders in 1978, 1982 en 1986 

1978 1982 1986 

Groningen(mc) Hengelo(mc) Hengelo(mc) 

Enschede(mc) 

Nijmegen(qmc) 

De Bilt (ac) 

A'dam(mc) 
Haarlem(ac) 
Uithoorn(qmc) 
Castricum(mc) 

Steenwijk(mc) 
Lelystad(mc) Lelystad (mc) 
Nijmegen(MC) 
Wageningen(mc) Wageningen(mc) 

Utrecht(mc) 
Nieuwegein(ac) 

Breukelen(qmc) 
A'dam(mc) A'dam(mc) 

Uithoorn( ac) 

Hilversum(mc) 
Heemskerk(mc) 
Schoorl(mc)* 
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Delft(mc) 
Zoetermeer(ac) 

Eindhoven(mc) 
Helmond(mc) 

Zandvoort(mc) 

Spijkenisse( mc )Spijkenisse( mc) 
Rotterdam(mc) Rotterdam(mc) 

Den Haag(mc) 
Rozenburg(mc) 

Voorburg(mc) 

Boxtel(mc) 
Gennep(ac) 
Beek(ac) 

Gennep(ac) 

mc= meerderheidscollege 
ac= afspiegelingscollege 
qmc= quasi-meerderheidscollege 
* D66 leverde in de tweede helft van de raadsperiode 
een wethouder, de VVD in de eerste helft. 

Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een gering 
aantal wethouders. Als echter bedacht wordt dat 
vrijwel alle D66-raadsfracties in de drie voorgaande 
raadsperiodes te klein waren om op basis van het 
afspiegelingsprincipe recht op wethouderszetels te 
laten gelden, blijkt dit toch mee te vallen. Het is aan 
het verschijnsel meerderheidscollege te danken dat het 
aantal D66-wethouders nog boven de tien uitkwam. 

Op basis van het afspiegelingsprincipe zou onze 
partij in 1978 slechts in twee colleges zijn vertegen
woordigd, in 1982 in vier, en in 1986 weer in twee 
colleges. Alle andere D66-wethouderszetels waren te 
danken aan de deelname van D66 .aan meerderheids
colleges van verschillende signatuur (smalle, bredere, 
zonder PvdA, zonder CDA, of zonder VVD: alle 
varianten hebben zich voorgedaan) danwel quasi
meerderheidscolleges. Onder quasi-meerderheidscolle
ges versta ik colleges waar niet een bewuste pro
grammatische keuze leidt tot het uitsluiten van be
paalde raadsfracties, maar toevallige omstandigheden. 
In de praktijk gaat het dan meestal om persoonlijke 
factoren zoals (on)geschiktheid en beschikbaarheid. 

De meerderheidscolleges waaraan D66 deelnam, 
waren vaak in de grotere steden te vinden. De positie 
van D66 daarin was als regel weinig riant. Soms 
binnengehaald om deze colleges een schijn van rede
lijkheid te geven, moet achteraf toch worden gecon
cludeerd dat de feitelijke invloed van D66 dikwijls 
beperkt en in enkele gevallen zelfs verwaarloosbaar 
was. De D66-wethouders in deze colleges waren dan 
ook allerminst zeker van hun zetel bij de vorming van 
het volgende college. Zo verdween D66 in 1982 uit 
de colleges van Groningen, Enschede, Eindhoven en 
Delft, en in 1986 uit die van Nijmegen en Utrecht. 
Alleen in Amsterdam slaagde onze partij erin drie 
volle periodes een wethouder te leveren. Ten aanzien 
van de hoofdstad moet echter worden bedacht dat 
Etty c.s. voor de verkiezingen duidelijk hadden laten 
doorschemeren dat aan deze continuïteit een einde 
diende te komen. Ingrijpen van de kiezer heeft dit 
plan verijdeld en zelfs tot het omgekeerde resultaat 
geleid. 
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In de quasi-meerqerheidscolleges zat D66 h 
eIernaaI op de schopstoel. Van de wethouders uit dit 
type college maakte geen enkele meer dan een perio
de vol. 

Zoals al gezegd, uitgaande van de afspiegelingsge
dachte was D66 in de jaren 1978-1986 oververtegen
woordigd als het om het aantal wethouders gaat. 
Uitgaande van de, veel reëlere, notie dat ook meer
derheidscolleges en quasi-meerderheidscolleges legi
tiem zijn en bovendien veel voorkomen, kan deze 
conclusie echter niet worden getrokken. Wat op basis 
van deze notie een rechtvaardig aandeel in het totaal 
aantal wethouderszetels is, kan namelijk per definitie 
niet op macroniveau worden bepaald. Wel kan per 
afzonderlijke gemeente worden nagegaan of het pro
grammatisch te rechtvaardigen viel dat D66 buiten het 
college werd gehouden. Met een natte vinger in de 
lucht en met in het achterhoofd enkele praktijkgeval
len, kan dan worden gesteld dat dit vast niet altijd het 
geval zal zijn geweest. Hierop volgt evenwel een 
onvermijdelijke vervolgvraag waarvan het antwoord de 
net weergegeven voorzichtige stelling voor 100% 
relativeert: was het programmatisch te rechtvaardigen 
dat andere partijen werden buitengesloten waar D66 
wel op het pluche mocht plaatsnemen? Ook op deze 
vraag luidt het voorzichtige antwoord: zeker niet in 
alle gevallen en waarschijnlijk vaak niet. 

Op hoeveel wethouderszetels kon D66 recht 
doen gelden? 

Om te kunnen beoordelen in welke mate D66 een 
redelijk plaatsje op het collegepluche is gegund, moet 
eerst worden nagegaan op hoeveel wethoudersposten 
de partij na 21 maart aanspraak kon maken. Na 
lezing van het voorgaande behoeft het geen betoog 
dat het opstellen van een dergelijke toetssteen een 
lastige, zo niet onuitvoerbare excercitie is als ook met 
het fenomeen (quasi-)meerderheidscollege rekening 
moet worden gehouden. Daarom is uitsluitend uitge
gaan van het afspiegelingsprincipe. Hierbij moet wor
den bedacht dat het niet zo is dat uit het aantal 
D66-raadszetels mathematisch het aantal wethouders 
volgt. Het is nogal eens kwestieus of D66 geen of een 
wethouder zou mogen leveren. Daarom zijn vermeld 
zowel de minimale als de maximale aantallen wethou
ders waarop de partij op basis van de afspiegelings
gedachte recht heeft. Tabel 2 geeft een en ander weer 
per afzonderlijke provincie. Tevens is aangegeven 
hoeveel wethouders D66 daadwerkelijk heeft weten te 
bemachtigen (D66-wethouders gekozen in combinaties 
of op plaatselijke lijsten zijn daarbij buiten beschou
wing gebleven). (2) 

Tabel 2: Aantal wethouders waarop D66 op grond 
van het afspiegelingprincipe recht had, en het feitelij
ke aantal D66-wethouders 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 

Prognose 
Min Max 

1 
1 
o 

3 
2 
3 

Feitelijk 
gerealiseerd 

2 
o 
o 
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Overijssel 1 
Gelderland 5 
Utrecht 8 
Noord-Holland 19 
Zuid-Holland 14 
Zeeland 0 
Noord-Brabant2 
Limburg 2 

Nederland 54 

5 
8 
15 
24 
26 
2 
7 
4 

102 

6 
7 
10 
21 
14 
o 
5 
3 

69 

Uit de tabel blijkt dat per saldo D66 redelijk is verte
genwoordigd in de colleges. Aan deze cijfers moet 
echter geen absolute betekenis worden toegekend, 
omdat veel gemeenten meerderheids- of quasi-meer
derheidscolleges hebben. Toch kan op basis van de 
cijfers van tabel 2 de conclusie worden getrokken dat 
er geen systematisch complot is geweest om D66 
buiten de colleges te houden. De gebeurtenissen 
rondom de kabinetsformatie hebben zich, althans door 
de bank genomen, niet herhaald bij de collegevorming. 
Deze conclusie is van groot belang, omdat zij laat 
zien dat D66 wel degelijk in staat is om verkiezings
winst te vertalen in bestuurlijke macht. 

Regionale verschillen 

Tabel 2 laat ook opmerkelijke regionale verschillen 
zien. In de ene provincie is D66 duidelijk veel suc
cesvoller geweest dan in de andere. De drie randste
delijke provincies waar D66 al gedurende vele jaren 
in veel raden is vertegenwoordigd, zijn goed voor de 
meeste wethouders. Met name in Noord-Holland is 
onze partij goed uit de onderhandelingen naar voren 
gekomen. 

Het spiegelbeeld van het succes in de randstedelijke 
bolwerken tekent zich in enkele buitenprovincies af, 
met name die waar D66 tot 21 maart maar mondjes
maat op lokaal niveau was vertegenwoordigd. 
Friesland, Zeeland en Drenthe vallen duidelijk in 
deze categorie. Opmerkelijk mag het heten dat in de 
sterk conservatief-confessionele provincie Overijssel 
D66 het juist erg .goed heeft gedaan. Het feitelijke 
aantal door D66-ers bezette wethoudersposten over
treft zelfs het maximale aantal waarop onze partij op 
grond van de afspiegelingsgedachte recht had. Kenne
lijk is er in Overijssel erg slim onderhandeld! 

Het Overijsselse succes maakt echter nieuwsgierig 
naar de details: in welke gemeente ging het goed en 
waar ging het mis. 
Tabel 3 verschaft daarover uitsluitsel. 

Nadere analyse 

Tabel 3: Gemeenten in Nederland waar D66 op 
grond van het afspiegelingsprincipe recht had op 
wethouders (=A), en het feitelijke aantal D66-wet
houders in die gemeenten (=B) (3) 

Groningen 
Groningen 
Haren 
Hoogezand-S 
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A 
1 
0-1 
0-1 

B 
2 
o 
o 

Friesland 
Heerenveen 
Leeuwarden 

Drenthe 
Assen 
Eelde 
Emmen 

Overijssel 
Enschede 
Goor 
Hengelo 
Kampen 
Ommen 
Zwolle 

Gelderland 
Apeldoorn 
Arnhem 
Brummen 
Culemborg 
EIst 
Nijmegen 
Wageningen 
Zaltbommel 

Utrecht 
Abcoude 
Amersfoort 
Baarn 
De Bilt 
Breukelen 
Houten 
Nieuwegein 
Soest 
Utrecht 
Wijk bij D 
Zeist 

Noord-Holland 
Alkmaar 
Amstelveen 
Amsterdam 
Bennebroek 
Bussum 
Castricum 
Diemen 
Haarlem 
Haarlemmermeer 
Heemskerk 
Heemstede 
Heerhugowaard 
Den Helder 
Hilversum 
Hoorn 
Huizen 
Muiden 
Naarden 
Ouder-Amstel 
Purmerend 
Velsen 

0-1 
1 

0- 1 
0-1 
0-1 

1 
0-1 
0-1 
o 
0-1 
0-1 

1 
1-2 
0-1 
o 
1 
1 
1 
0-1 

0-1 
1-2 
0-1 
1 
1 
1 
1 
0-1 
1-2 
0-1 
1 

1 
1 
2 
o 
0-1 
0-1 
0-1 
1-2 
1 
0-1 
1 
1 
1 
0-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

o 
o 

o 
o 
o 
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Wognum 1 1 
Zaanstad 1 1 
Zandvoort 1 1 

Zuid-Holland 
Alphen a.d. Rijn 0-1 1 
Delft 1 1 
Dordrecht 1 1 
Gouda 1 0 
Den Haag 1-2 1 
Hellevoetsluis 1 1 
Leiden 1-2 0 
Leiderdorp 1 1 
Leidschendam 0-1 0 
Maassluis 1 1 
Oegstgeest 1 0 
Oud-Beijerland 0-1 1 
Ridderkerk 0-1 1 
Rotterdam 1-2 0 
Rijswijk 0-1 1 
Schiedam 0-1 1 
Spijkenisse 1 1 
Vlaardingen 1 1 
Voorburg 1 1 
Voorschoten 0-1 0 
Wassenaar 0-1 0 
Zoetermeer 1 1 
Zwijndrecht 0-1 0 

Zeeland 
Middelburg 0-1 0 
Vlissingen 0-1 0 

Noord-Brabant 
Breda 1 1 
Eindhoven 1 1 
Den Bosch 0-1 1 
Oosterhout 0-1 0 
Oss 0-1 0 
St Michielsgestel 0 1 
Tilburg 0-1 0 
Waalre 0-1 1 

Limburg 
Brunssum 0-1 1 
Gennep 1 1 
Maastricht 0-1 1 

Flevoland 
Almere 1-2 0 
Lelystad 1 1 
Noordoostpolder 0-1 0 

In de drie noordelijke provincies waar D66 slechts 
in een beperkt aantal gemeenten sterk genoeg was 
om aanspraak te kunnen maken op wethouderszetels, 
kon slechts in de stad Groningen deze aanspraak 
worden verzilverd. De tot dan toe dominerende PvdA 
was daar door haar dramatische verkiezingsnederlaag 
zo zeer aangeslagen dat D66 de buit bijna volledig 
binnen kon halen, zowel programmatisch als perso-
neel. In de andere gemeenten liep onze partij het 
pluche mis. In een aantal gevallen (Leeuwarden, 
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Hoogezand-Sappemeer) was dit te wijten aan een 
combinatie van machtswellust bij andere partijen (i.c. 
de PvdA) en onervarenheid bij de D66-fractie. Echter 
ook de (op zich lovenswaardige) principiële opstelling 
van D66 heeft er in een enkel geval (Heerenveen) 
voor gezorgd dat D66 buiten de boot viel. 

Zoals al gezegd, ging het in Overijssel daarentegen 
erg goed met het bemachtigen van wethouderszetels. 
In alle gemeenten waar op grond van de afspiege
lingsgedachte D66 ook maar enigszins recht kon doen 
gelden op wethouderszetels, werden deze zetels ook 
daadwerkelijk verworven. Wat een kwalitatief zeer 
goed aangeschreven D66-raadsfractie in college-on
derhandelingen vermag, liet het geval-Ommen zien. 
In deze uitgestrekte plattelandsgemeente slaagde D66 
erin om vanuit een getalsmatig marginale positie toch 
een wethouderszetel te verwerven. Zeer opmerkelijk 
waren ook de college-onderhandelingen in Kampen. 
In dit door politieke schandalen geplaagde Mekka van 
het calvinisme wist D66 zeer verrassend door te drin
gen tot het dagelijks gemeentebestuur. 

Ook in Gelderland kwam D66 goed uit de bus. In 
Zaltbommel en Brummen (met een volstrekt onerva
ren fractie) viel de partij weliswaar buiten de prijzen, 
in Culemborg (waar daar getalsmatig geen grond voor 
was) lukte het daarentegen wel een wethouderszetel 
te veroveren. In alle andere gemeenten waar D66 
recht had op wethouderszetels werden deze ook ver
kregen. In Arnhem wist D66 zelfs beslag te leggen op 
twee wethouderszetels. 

In Utrecht liep het in meer gemeenten mis dan in 
Gelderland Met name in gemeenten waar D66 vanuit 
het niets een forse fractie had gekregen (Houten, 
Abcoude), ging het fout In de gemeenten waar D66 
al meerdere periodes in de raad was vertegenwoor
digd, lukte het echter doorgaans wel. In de oudere 
forenzengemeenten in het oosten van de provincie 
was het succes zelfs volledig. In de twee grote steden 
van de provincie ging de collegevorming met veel 
publiciteit gepaard. D66 dat zowel in Amersfoort als 
Utrecht op inhoudelijke issues geprononceerde stand
punten had verkondigd, moest vervolgens toch com
promissen sluiten om aan de colleges te kunnen 
deelnemen. In ieder geval voor veel betrekkelijke 
buitenstaanders verliep dit proces niet altijd even 
gelukkig. 

Noord-Holland kwam ook wat betreft het aantal 
wethouderszetels als het D66-bolwerk bij uitstek uit 
de bus. Vooral in de twee grootste steden Amsterdam 
en Haarlem en de aangrenzende zuidelijke forenzen
gemeenten was het succes vrijwel compleet. Van 
Zandvoort tot Huizen is D66 nu in bijna alle colleges 
vertegenwoordigd In een enkel geval (Haarlem!) werd 
in deze regio hard opgetreden tegen de eens opper
machtige PvdA. Dat gebeurde niet in het bolwerk 
Den Helder waar een keurig afspiegelingscollege werd 
gevormd. Toch viste ook in Noord-Holland D66 in 
een aantal gemeenten achter het net In de overloop
steden Hoorn en Purmerend sloot de PvdA onze 
partij van meet af aan buiten. Om het beeld te com
pleteren moet erop worden gewezen dat ook in 
Noord-Holland het eerder beschreven fenomeen
Utrecht/Amersfoort zich voordeed. Ook in Alkmaar 



leek het er in de grove optiek van de buitenwereld 
verdacht veel op dat D66, geconfronteerd met de 
dillema's van de praktische politiek, al te veel ging 
inleveren op eerder ingenomen ferme standpunten. 

In Zuid-Holland was het succes veel minder groot. 
Dit was vooral te wijten aan het feit dat juist in deze 
provincie D66 in een aantal gemeenten een rechtma
tige plaats in de colleges werd onthouden. De geval
len-Leiden en Rotterdam zijn genoegzaam bekend. 
Minder bekend is waarschijnlijk het onfortuinlijke lot 
dat onze partij in Oegstgeest, Gouda, Voorschoten, 
Wassenaar en Zwijndrecht ten deel viel. Ook in Den 
Haag, waar Rene Vlaanderen zijn positie in het col
lege kon handhaven, ging het niet echt voor de wind 
Een tweede zetel bleek volstrekt onhaalbaar, terwijl 
ook een flinke uitbreiding van de ene D66-wethou
dersportefeuille achterwege bleef. Dit alles neemt niet 
weg dat in een niet onaanzienlijk aantal andere ge
meenten in Nederlands grootste provincie wel succes
sen konden worden opgetekend. Daarbij valt dan te 
denken aan de drie industriële randgemeenten ten 
westen van Rotterdam aan de Nieuwe Waterweg. 
Schiedam is in dit verband specifiek het vermelden 
waard, omdat in de jeneverstad het enige linkse 
meerderheidscollege in een grotere stad in Nederland 
tot stand kwam. 

Het al eerder genoemde Zeeland viel in dezelfde 
categorie als Friesland: als gevolg van uiteenlopende 
oorzaken geen enkele wethouderszetel. 

In Noord-Brabant was D66 gelukkiger. In enkele 
gemeenten, waaronder tamelijk verrassend St. Mi
chielsgestel, konden wethouderszetels worden veroverd. 
In een aantal andere gemeenten ging het echter ook 
mis, waarbij moet worden bedacht dat de claim van 
D66 in deze gemeenten (Tilburg, Oss, Oosterhout) 
enigszins marginaal was. 

In Limburg haalde de D66 het onderste uit de kan. 
In de drie gemeenten waar het op grond van de 
afspiegelingsgedachte mogelijk was door te dringen tot 
de colleges, lukte dit ook. 

Dat laatste kan niet van Flevoland worden gezegd. 
Daar kon slechts in Lelystad de al bestaande D66-
wethouderszetel worden geprolongeerd. In Almere 
waar onze partij zeer sterk uit de verkiezingen was 
gekomen, tekende het patroon van Purmerend en 
Hoorn zich af: de PvdA sloot D66 van meet af aan 
uit. 

Lering uit de coUegevorming 

De belangrijkste les van de afgelopen collegevor
mingsperikelen is dat D66 niet te defensief moet 
reageren op incidentele gebeurtenissen. Toen het in 
een aantal gemeenten fout ging lopen met de college
onderhandelingen, waren maar al te veel D66-ers 
geneigd de publicitaire smaakmakers te volgen en te 
geloven dat onze partij structureel werd uitgesloten 
van een fair aandeel in "de macht". Een dergelijk 
geloof doet onrecht aan niet alleen veel D66-politici 
op lokaal niveau, maar ook aan hun collega's van 
andere partijen. 

Tegenover de veel genoemde gemeenten waar D66 
buite~ de boot viel, staan namelijk tal van andere 
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gemeenten waar wij juist een bovenproportioneel deel 
van het aantal wethoudersposten wisten binnen te 
halen. Kijken we naar de 17 gemeenten met meer 
dan 100.000 inwoners dan valt het op dat D66 met 
106 raadszetels 19 wethouderszetels in de wacht wist 
te slepen, de VVD met 90 zetels slechts 12. Groen 
Links met 71 raadszetels deed het nog slechter met 
maar vier wethouders. 

Om kort te gaan: D66 heeft geen reden tot klagen, 
althans niet meer dan de andere grote partijen. Te
genover Leiden en Rotterdam staan namelijk Eindho
ven, Groningen, Apeldoorn en ook Leiden waar de 
VVD buiten het college werd gehouden. Het CDA 
mocht in Amsterdam, Enschede, Arnhem en Dor
drecht niet meedoen, terwijl de PvdA in Haarlem 
haar Waterloo vond. 

Dit buitensluiten van andere partijen ging dikwijls 
gepaard met een bovenproportionele vinger in de pap 
van D66. Tezamen met de al gememoreerde moeiza
me overgang van hoog-principiële standpunten uit de 
verkiezingscampagne naar de nu en dan schimmige 
compromissen van de bestuurlijke praktijk leidt deze 
gang van zaken toch tot enige twijfel over het door 
D66 gecreëerde imago van zichzelf. De tweede les 
zou dan ook mogen zijn dat wij eindelijk eens af 
moeten van het beeld dat D66, als enige partij tegen
over alle andere partijen, een wezenlijk andere poli
tieke cultuur in de praktijk brengt, wat niet behoeft te 
betekenen dat ten aanzien van de meeste problemen 
geen radicale standpunten kunnen worden ingenomen. 
Is het niet ambitieus genoeg om uit te dragen dat wij 
in de politieke praktijk het een beetje beter doen dat 
de meeste andere partijen? 

Noten: 

1. De d<;>or D66-ers bezette wethouderszetels die 
werden verkregen in combinaties of op plaatselijke 
lijsten zijn buiten beschouwing gelaten. 
2. In Norg bezet een D66-er gekozen op een combi
natielijst met de PPR een wethouderszetel, in Ter
heijden en Rozendaal (Gelderland) is hetzelfde het 
geval met D66-ers gekozen op plaatselijke lijsten. 
3. Deze gegevens zijn ontleend aan een door het lan
delijk secretariaat opgesteld overzicht en op door mij 
gevoerde gesprekken met tal van D66-ers in den 
lande. 
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