
D66 in de regering: 
niet makkelijk, wel nodig 
BOB VAN DEN BOS * 

D66 heeft in haar drieëntwintigjarig bestaan 
gedurende twee periodes 
regeringsverantwoordelijkheid gedragen: in het 
kabinet-Den Uyl en de kabinetten-VanAgt. 
Ondanks de individuele kwaliteiten van onze 
bewindslieden heeft het meeregeren tot 
frustraties bij de democratische achterban geleid. 
Het probleem is hoe dat kwam en welke 
mogelijkheden D66 heeft om in de (nabije) 
toekomst met meer succes deel uit te maken van 
een kabinet. De centrale vraag van dit 
thema-nummer is dan ook welke lessen we uit 
onze ervaringen als regeringspartij kunnen 
trekken. Daartoe is een aantal oud-bewindslieden 
van D66 geïnterviewd. 

Een deel van de teleurstell ing van D66-aanhangers 
moet verklaard worden uitte hoge verwachtingen. D66 
is opgericht uit onvrede met het Nederlandse stelsel en 
de wijze van politiek bedrijven op basis van verouder
de ideologische concepten. D66 presenteerde zich niet 
als een gelijksoortige partij als de overige, maar uit
drukkelijk als anders dan alle andere partijen. Deze 
dienden eigenlijk te worden opgeblazen en toen het 
electoraat niet tot deze drastische ingreep bereid 
bleek, was D66 in elk geval het 'Redelijk Alternatief'. 
De afkeer van de onverminderd ondeugdelijke politie
ke cultuur in Nederland is later samengevat in de 
verkiezingsleus 'Andere Politiek'. Wie zich zo ten prin
cipale en stelselmatig afzet tegen de poltitiek van 
andere partijen, stelt bewust of niet, openlijk zeer hoge 
eisen aan zichzelf. Deze vloeien voort uit de aard van 
de partij en het beeld dat vóór de verkiezingen daarvan 
door de politieke leiders wordt gecultiveerd. De te 
hogeverwachting van de achterban waarbijvoorbeeld 
ex-bewindslieden van D66 over klagen hebben zij dus, 
overigens geheel in de partijlijn, eerst mede zelfopge
roepen . 

Een tweede oorzaak van de ontevredenheid bij de 
aanhangers schuilt in het karakter van een idealistis
che, veranderingsgezinde partij. Dit risico van teleur
stelling bij meeregeren deelt D66 metalIe progressieve 
partijen: de maatschappij is complex, de weerstanden 
groot en de marges van de democratie te klein. Voor 
behoudende partijen is het bij machtsuitoefening ver
houdingsgewijs gemakkelijker om de achterban te 
gerieven dan voor partijen die de samenleving ingrij
pend willen wijzigen. De Democraten onderscheiden 
zich van de radicale linkse partijen door in uitgangs-
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punten en verkiezingsprogramma's uitdrukkel i jk reke
ningtehouden metde'realiteit',d.w.z. maatschappelij
ke obstakels die uitvoering van de voornemens kunnen 
belemmeren. Niettemin zou Zeevalking best eens ge
lijk kunnen hebben met zijn veronderstelling 'dat de 
D66-volksvertegenwoordiger sterker, duidelijker met 
de geest van het gemiddelde partij-lid in overeenstem
ming is, dan het type bestuurder', m.a.w. waar (ideële) 
doeleinden en bestuurlijke realiteit botsen, is aannne
melijk dat menige D66-er meer oog heeft voor het 
eerste dan het tweede element. 

Ook andere oud-bewindslieden geven in de vraag
gesprekken blijk van ondervonden onbegrip bij de 
achterban voorde problemen waarmee bestuurders in 
de (coalitie-)praktijk nu eenmaal te kampen hebben. 
Het is ondertussen opmerkelijk dat uit D66-kring zowel 
het type van de doortastende, nuchtere bestuurder 
voortkomt, als de principiële idealist. Beiden kunnen 
even overtuigd D66-er zijn . 

Een derde verklaring voor tegenvallende regerings
deelname ligt in de politieke verhoudingen. Afgezien 
van het 'tussen kabinetje' van Van Agt 11 met het CDA, 
heeft D66 twee keer deel uitgemaakt van een kabinet 
waar zij numeriek niet noodzakelijk was voor het 
vormen van een meerderheid in de Tweede Kamer. Wie 
een kabinet als het erop aankomt niet kan laten breken 
of vallen, heeft geen macht van · (doorslaggevende) 
betekenis. Ook was D66 in beide coalities steeds een 
kleine partner, met slechts één of enkele ministers. 

Bij deelname aan het bestuur door D66-ers moet dit 
wel tot spanningen binnen de eigen gelederen leiden, 
tot een kloof tussen hen die veel wensen te veranderen 
enzij die deze wens delen, maar menen hem nietgeheel 
te kunnen verwezenlijken. Dat D66, zowel 'idealisti
sche' typen als ' realistische' onder haar leden heeft, is 
teverklaren uitdeprincipiëlecombinatievan idealisme 
en realisme in de uitgangspunten van de partij. In het 
verlengde hiervan ligt het basisprincipe dat vrijheid en 
gelijkheid (en broederschap) meer dan bij socialisti
sche of conservatief-liberalen als een onlosmakelijke 
eenheid wordt beschouwd. Ligt bij de VVD het accent 
meerop 'vrijheid', bij de PvdA meer op 'gelijkheid', D66 
laat het van de 'omstandigheden' afhangen welk ele
ment op een bepaa Id moment het zwaarst moet wegen. 
Dit betekent dat de onvermijdelijke spanning bij poli
tieke keuze tussen het vrijheidselement en het gelijk
heidselement zich binnen de partij voordoet en dat 
daar derhalve telkens een discussie ontstaat over de 
aard van de omstandigheden die de doorslag moeten 
geven. Ook waar idealisme en realisme op gespannen 
voet komen, doen zich binnen de partij vaak soortgelij
ke discussies voor. Afhankelijk van de mentaal-politie
ke instelling, maar zeker ook van de verantwoordelijk-
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heid die men draagt (lid, volksvertegenwoordiger, 
minister, wethouder etc.) zal de 'realiteit' ofhet 'idealis
me' in de overwegingen de doorslag geven. Dit beeld is 
uiteraard schetsmatig : idealisten en realisten in abso
lute zin bestaan, zeker bij D66, niet; de termen worden 
hier gebruikt als indicatie voor de politieke plaatsbe
paling. Verhoudingsgewijs veel D66-ers zullen boven
dien zelf, op inidividuele basis, worstelen bij de afwe
ging van 'ideële' en 'realistische' argumenten. 

Tekortkoming 

De overheersende politieke oriëntatie bij de D66-
achterban (althans de leden) zou ik willen formuleren 
als: eerst op basis van een onbevooroordeelde maat
schappij-analyse vaststellen wat er veranderd moet 
worden en vervolgens in bestuurlijke zin nagaan of en 
hoe dat kan. In die volgorde. De bewijslast ligt dan bij 
diegene die beweert dat iets niet verwezenlijkbaar is. 
Deze reactie is hoogstwaarschijnlijk (mede)-bepalend 
geweest voor de wijze waarop de partij in het verleden 
heeft gereageerd op regeringsdeelname en hoewel 
onze achterban grosso modo gematigder is dan in het 
('idealistische') verleden zal men ook in de toekomst in 
verregaande mate met deze politieke attitude van de 
aanhang rekening moeten houden. 

Alsereen algemene tekortkoming is aantewijzen bij 
bijna alle bewindslieden in het verleden, is het wel dat 
zij zich van deze bewijslast-mentaliteit onvoldoende 
bewust waren of wel dat zij er bewust geen rekening 
mee wensten te houden. Ook uit de vraaggesprekken 
blijkt dat zij de ministers- of staatssecretarissenrol 
bovenal zien als dienaar van de Kroon en vooral niet 
als vooruitgeschoven pion van de partij. Benadrukt 
wordt dat bewindslieden zonder last of ruggespraak 
dienen te opereren. De contacten met hoofdbestuur en 
partij moeten via de fracties lopen; behoudens een 
enkele spreekbeurt kunnen bewindslieden zich beter 
niet met partijgerichte activiteiten inlaten. Opmerkelijk 
is dat alleen Brinkhorst, die fractievoorzitter was toen 
de andere geïnterviewde bewindslieden in het kabinet 
zaten, een expliciet pleidooi in tegengestelde richting 
houdt: 'Het is voor D66-bewindslieden van belang veel 
eigen informatie uitde partij te halen en andersom, juist 
om de spanning 'Gesinnung-Verantwortung' te over
bruggen'. 

Taken 

Mij lijken de belangrijkste twee taken van ministers 
(staatssecretarissen): het beleid sturen in de richting 
waarzij (via hun partij) van de kiezer een mandaatvoor 
hebben trachten te verwerven en voor het te voeren 

concrete beleid zoveel mogelijk steun zien te krijgen 
van Parlement en maatschappij . Steun van het Parle
ment is alleen al democratisch-staatsrechtelijk nodig, 
maar dat is bepaald nietvoldoende. Zondervoldoende 
maatschappelijk draagvlak wordt op den duur de 
legitimiteit en daarmee de effectiviteit van het bestuur 
aangetast. Het is dan ook onverstandig om het verkla
ren ('verkopen') van het kabinetsbeleid aan de eigen 
achterban geheel aan de Tweede en Eerste Kamerover 
te laten. Naarmate de fracties zich, geheel binnen de 
D66-opvatting, wat meer dualistisch opstellen en het 
'eigen' kabinet kritischer tegemoet treden, wordt het 
hachelijker voor bewindslieden om fractieleden als 
promotiemedewerkers van de regering te laten func
tioneren . Tijdens het kabinetVan Agt-Den Uyl-Terlouw 
had de TK-fractie soms grote moeite met beleidsdaden 
van het kabinet of was er zelfs uitgesproken tegen 
(Amelisweerd). Naarmate kabinetsbeleid door welke 
coalitie-oorzaak dan ook, minder goed door de ach
terban 'begrepen' wordt lijkt het zinnig dat bewindslie
den meer in plaats van minder (ook) in eigen gelederen 
optreden. Als zelfs de eigen achterban het beleid niet 
steunt, wat kan men dan verwachten van de (politieke) 
concurrentie in het Parlement en de rest van de maat
schappij? 

Het gaat hier natuurlijk om het algemene beleid en 
niet om elke specifieke wet of maatregel. Vanzelfspre
kend hebben bewindslieden een eigen verantwoorde
lijkheid en zijn zij in hun functie meer dan spreekbuis 
voor hun eigen partij. Niettemin is het, zoals gezegd, 
hun taak om het beleid zoveel mogelijk in de door de 
partij aangekondigde richting te buigen, zonodig bin
nen de grenzen van een bij voorkeur niet al te gedetail
leerd regeerakkoord. Of betrokken departements
ambtenaren de D66-politiek onderschrijven of niet, 
mag daarbij natuurlijk nooit van beslissende betekenis 
zijn . Zij dienen het beleid van de ministeruittevoeren en 
niet andersom. Het komt, uiteraard niet toevallig, 
steeds meer voor dat partijgenoten van bewindslieden 
worden benoemd als 'permanente' topambtenaar. Zo 
is het CDA, dat permanent in de regering is vertegen
woordigd, zwaar oververtegenwoordigd in de ambte
lijke top . Zeker voor een relatief kleine partij als D66, 
die bovendien slechts korte tijd regeringsverantwoor
delijkheid heeft gedragen, is het daarom van groot 
belang 'eigen mensen' als adviseur aan hun bewinds
lieden te kunnen toevoegen. Dit kan totspanningen met 
het 'permanente' ambtenarenkorps leiden, hoe be
treurenswaardig ook, we zullen het maar op de koop 
toe nemen . Juist voor het onderhouden van de brood
nodige contacten met de eigen achterban kan een 
'politiek adviseur' uit eigen kring van bijzonder veel 
waarde zijn. 



Stijl 

Dat D66 tegenwoordig niet alleen 'tegen' maar ook 
'tussen' de andere partijen opereert, wordt door de 
aanhangers aanvaard, maar is doorgaans niet de 
voornaamste reden voor hun aanhankelijkheid. Deze 
ligtvooral in onzeveranderingsgezindheid en devoor
keur voor een andere stijl van politiek bedrijven. Uit het 
eerste aspect is het gebrek van enthousiasme voor 
samenwerking met de VVD te verklaren (althans zo
lang de PvdA geen tegenwicht biedt als derde coali
tiepartner) . Het tweede (stijl)-aspect wordt als een 
nogal fundamenteel verschil met het CDA beschouwd. 
Daarom kan iedereen, die op een D66-bijeenkomst 
betoogt dat het tijd wordt dat het CDA een keer buiten 
een kabinet blijft, rekenen op een warm applaus. 
Daarom ook viel het doorregeren met het CDA onder 
Van Agt na het vertrek van de socialisten bij een groot 
deel van de achterban in verkeerde aarde, hoe sterk de 
beleidsinhoudelijke argumenten van Terlouw c.s. ook 
waren. Het behoeft derhalve geen verwondering te 
wekken dat slechts weinig D66-ers in een juichstem
ming geraken bij de gedachte om met zowel de VVD als 
het CDA in zee te gaan . De stelling dat bij het ontbreken 
van een parlementaire meerderheidvoorCDAen VVD, 
D66 een wip-positie bekleedt en dus een 'onevenre
dige' machtsfactor is, lijkt meer indruk te maken op de 
onderscheiden 'bestuurders' typen dan op de meer 
ideëel ingestelde meerderheid der leden en vermoede
lijk ook kiezers. Ook het argument dat wij ons op de 
linkerflank van zo'n coalitie als redelijk progressief 
zouden kunnen profileren en (door de machtspositie) 
het kabinet naar links zouden kunnen trekken vermag 
menig rechtgeaarde D66-er niet te overtuigen. Het 
meest voor de hand liggende alternatief, een kabinet 
CDA/PvdA/D66 heeft, er wordt alom op gewezen, het 
nadeel dat wij numeriek niet noodzakelijk zijn . Brug
gen bouwen tussen deze partijen is een bezigheid die 
ons in het verleden niet in dank werd afgenomen en 
waar we dus voortaan van moeten afzien. Deelnemen 
aan zo'n kabinet kan alleen zinvol zijn voor het land en 
nietschadelijk voorde partij alswe de juiste mensen op 
voor D66 goed herkenbare posten weten te brengen. 
Indien in de praktijk zou blijken dat D66 fijngemalen 
wordt tussen de PvdA en het CDA zouden we niet 
moeten aarzelen het kabinet alsnog te verlaten, ook al 
zou het landsbelang daar misschien niet mee zijn 
gediend. Het is ook niet in het landsbelang als D66 naar 
de bliksem gaat. 

In D66-kring wordt vaak gepleit voor een PvdA/ 
VVD/D66 coalitie. Behalve uit afkeer voor het CDA 
komt deze voorkeur voort uit onze traditionele wens de 
ideologische tegenstelling tussen de PvdAen de VVDte 

doorbreken en de elementen vrijheid, gelijkheid en 
broederschap op een D66-lijn te krijgen . Hoe gezond 
hetook moge zijn als het CDA de oppositie-rol krijgt,er 
kleven voor D66 ook risico's aan zo'n combinatie. Als 
zo'n coalitie verkeerd afloopt, staat D66 wederom te 
boek als falende bruggebouwer en kan bovendien het 
CDA ongeveer tot in de eeuwigheid verzekerd zijn van 
een vaste plaats op het pluche. Indien de PvdA wel met 
de VVD zou blijken te kunnen samenwerken, bestaat 
het reële gevaar dat D66 door de kiezer als overbodig 
wordt beschouwd en haar functie als aantrekkelijk 
alternatief verliest. Hoe het ook zij, zo'n combinatie zit 
er voorlopig niet in : de aanhang van de traditionele 
tegenvoeters in de Nederlandse politiek is er duidelijk 
niet aan toe en hun leiders hebben al redenen genoeg 
om verlies van aanhang te vrezen . 

Conclusie 

D66 is een partij met diepe overtuigingen zonder een 
getuigenispartij te zijn. Zij is opgericht om idealen 
zoveel mogelijk in beleidsdaden om te zetten . Re
geringsdeelname moeten we dan ook niet schuwen. In 
verhoud i ng tot andere pa rti jen gaat deel nemen aan de 
macht voor D66 evenwel met vri j veel risico' s gepaa rd . 
De Democraten zijn uit overtuiging geen belangen- of 
geloofspartij, hebben daarom slechts een kleine vaste 
aanhang en moeten de kiezer dus steeds weer opnieuw 
voor zich zien te winnen. De suggestie van het anders 
zijn, anders met macht omgaan, roept bovendien ver
wachtingen op die erg moeilijk zijn in te lossen te 
midden van concurrerende partijen die zelf 'zuiverheid 
in de politiek' als het erop aan komt aan hun laars 
lappen. Gegeven ook de idealistische inslag van de 
achterban en de machtsverhoudingen in de Neder
landse politiek wordt er van D66-bewindslieden meer 
verwacht dan dat zij uitsluitend goede bestuurders zijn, 
want die zitten er in andere partijen natuurlijk ook. Wie 
geen risico's durft te lopen moet buiten het politieke 
strijdtoneel blijven; wie een betere samenleving na
streeft via een helder bestuur moet daarvan deel dur
ven uitmaken. 
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