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ED VAN TRIJN 

'Kunnen kiezers eindelijok in een democratie de 
baas worden? 

Interview door Jan Glastra van Loon en Erik van der Roeven 

Laten wij' beginnen bij' het begin: de tijd rond het ont
staan van D'66. Ze hebben mij verteld dat er in die tijd 
in Amsterdam drie kernen waren, waaruit de vernieu
wingsgedachten voortkwamen: een rondom Daudt, daar 
was jij een kern figuur bij, een rond Van den Berg 
(staatsrecht), waar Jurgens er een van was, en dan de 
journalisten. Is dat in jouw herinnering ook zo geweest? 

Neen, helemaal niet. Kijk, er hing van alles in de 
lucht, er was een speciaal klimaat in Amsterdam. 
Ikzelf behoorde tot geen enkele groep, ook niet 
tot een groep rond Daudt. Ik was met een proef
schrift bezig, over de rol van de parlem~ntaire 
oppositie in het Nederlandse meerpartijenstelsel, 
ontstaan vanuit een diepe verontrusting over het 
functioneren van onze democratie. Ik was sterk 
beïnvloed door het Franse deel van mijn oplei
ding. Ik heb een jaar in Parijs gestudeerd, beïn
vloed door iemand als Maurice Duverger. 

Het toeval wil - het is geen kwestie van geor
ganiseerde groepsvorming in het kielzog van 
Daudt - dat zich onder de grondleggers van 0'66 
enkele van mijn studiegenoten bevonden, en ik 
was er aanvankelijk zeer over teleurgesteld dat 
een aantal van mijn beste vrienden meenden een 
nieuwe partij te moeten oprichten. Ik dacht dat 
wij zoveel gemeen hadden dat wij ook partijpo
litiek bij elkaar zouden horen. Tot de grondleg
gers van 0'66 behoren mensen als Peter Baehr, 
mijn grootste studievriend door de jaren heen, 

Geb RingnaIda, ookjaargenoot, Eric Visser, geen 
studiegenoot, wel een boezemvriend van Peter 
Baehr, ik kende hem daarom buitengewoon goed. 

Het is eigenlijk allemaal ontstaan rond de Am
sterdamse crisis, door de grote weerstand die het 
Amsterdamse establishment opriep, onder leiding 
van de toenmalige burgemeester Van Hall, in 
confrontatie met de provobeweging. Mijn positie 
was toen heel bijzonder, want ik maakte natuur
lijk deel uit van dat establishment. Ik was sinds 
1965 fractievoorzitter van de Partij van de Ar
beid in de gemeenteraad van Amsterdam, en zag 
met lede ogen wat zich in het gemeentebestuur 
aftekende. Ik heb geprobeerd destijds, als lijst
trekker in de campagne van 1966 met 'Amster
dam is lastig, maar mogen we alsjeblieft' enige 
afstand daarvan te nemen, maar ik was natuur
lijk strekt formeel genomen heel erg medeverant
woordelijk voor de gang van zaken. 

Daar speelde het probleem-Gruyters dwars 
doorheen. Ik ben samen met Hans Gruyters in 
1962 in de gemeenteraad gekomen. Wij waren al 
ras de jonge turken van de gemeenteraad. Ik trok 
mij erg aan hem op, hij was ook zo brutaal als de 
beul, ik was eerlijk gezegd eerder wat aan de ver
legen kant, maar vond moed om zo nu en dan 
toch wat te zeggen, en zo zijn wij jaren lang een 
bekend duo in de Amsterdamse politiek geweest, 
zo wel in als buiten de raad, en we werden op 
bruiloften en partijen gevraagd onze degens te 
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kruisen, wat we ook graag gedaan hebben. Ik ken 

Gruyters dus veel beter uit de gemeenteraad dan 
als leerling van Daudt. Toen Gruyters voor de 
VVD had bedankt, omdat hij met Toxopeus in 

aanvaring was gekomen over 'het huwelijk' , heb 

ik hem nog, toen ik tot lijsttrekker was verkozen, 
een onafhankelijke plaats op de lijst van de Partij 
van de Arbeid aangeboden. Dat weet niemand. 
Ik had het zelfs niet met mijn partij overlegd, ik 
was van plan om het in mijn partij te gaan ver
dedigen als hij daar ja op had gezegd . Ik heb 
tegen hem gezegd: qua mentaliteit staan wij toch 
in een aantal vraagstukken zo dicht bij elkaar, 
met name op het gebied van staatkundige her
vormingen, regentenmentaliteit, gezagsvernieu
wing, dat ik je een onafhankelijke plaats op onze 
iijst aanbied zonder dat je tot de Partij van de 
Arbeid hoeft toe te treden. Ik weet niet hoe de 
partij daarop gereageerd zou hebben; maar Hans 
is daar niet op ingegaan, omdat hij toen al bezig 
was met het oprichten van D'66. 

Mijn laatste persoonlijke opmerking over deze 
tijd: ik kom zelf niet uit een socialistisch nest, ik 
heb in mijn studiejaren in dat witte gebied ge
schemerd - zal ik al dan niet kleur bekennen - en 
ik weet niet waar ik toen was uitgekomen als D'66 

toen al zou hebben bestaan. Het was wel het kli
maat, waarin ik mij in eerste aanleg zou thuis 
voelen. Ik ben dan ook wel in die jaren, zowel 
door D'66 als door de Partij van de Arbeid, als 
een soort trait d'union ervaren . 

Heeft voor jou teleurstelling over terugkeer naar de oude 
I patronen na de oorlog een rol gespeeld bij het streven naar 

politieke vernieuwing? 

een, dat heeft voor mij totaal geen rol gespeeld. 
Ik heb de oorlog zeer bewust meegemaakt, maar 
gewoon feitelijk. Op die leeftijd wist ik niets van 
oude of nieuwe patronen. Wat bij mij wel een 

\ hele grote rol heeft gespeeld is het vraagstuk waar 

ik als kind mee blééf zitten: hoe heeft dat kunnen 

gebeuren, wat waren de achtergronden, zou het 
zich kunnen herhalen? Ik ben al heel vroeg in 
geschiedenisboeken gedoken, ben heel bewust 

politieke wetenschappen gaan studeren, het func
tioneren van de democratie is mij als proces gaan 
interesseren, en ik droeg wel het trauma met mij 
mee dat in de Weimarrepubliek, waar ik over had 

gelezen, Hitler nota bene per verkiezing aan de 
macht kon komen. Een disfunctionerende de
mocratie is een groot gevaar, zoals mij ook bleek 
in de jaren vijftig - Frans georiënteerd als ik was 
- ten tijde van de ondergang van de Franse Vier
de Republiek. Ik heb toen dat verhaal geschreven 
over een tang-democratie, een waaier-democratie 
- rare beelden een beetje. Ik gaf daarmee uiting 
aan mijn grote angst dat het meerpartijenstelsel 
ongereguleerd, op basis van het stelsel van vol
strekte evenredigheid, het zaad der vernietiging 
in zich draagt. Het kan uitgroeien tot speelbal 
van extremistische bewegingen omdat er onvol
doende ingebouwde stabilisatoren zijn. 

Ik zag in de nacht van Schmelzer een ontbin
dingsverschijnsel à la de Franse Vierde Repu
bliek en Wei mar, niet zozeer omdat een aardig 
kabinet viel, want het was helemaal niet zo aar
dig, maar veel meer vanwege de wisseling van re
geringen in één verkiezingsperiode, de wisseling 
van coalitie zonder dat de kiezer daaraan te pas 
kwam. Dat is mijn diepere motief geweest om mij 
met dat soort vraagstukken bezig te houden; en 
dat heeft wel iets met mijn persoonlijke geschie
denis te maken. 

Nou ontstaat, terwijl jij je al vanuit andere hoek met 
deze problemen bezighield, nog wel ten dele vanuit men
sen die jou heel na staan, een andere politieke beweging . 
Je vond het al niet prettig dat die mensen niet met jou in 
je omgeving bleven werken, maar wat ging er in jou om 
toen er opeens een hele partij ontstond van dat soort sna
ken? 
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Gemengde gevoelens. Enerzijds had ik een enor

me sympathie voor die partij, maar ik had toch 
drie zeer grote bezwaren, hoewel ik het hoofd
motief tot op de dag van heden onderschrijf: kun

nen kiezers eindelijk in een democratie de baas 
worden? Ik had drie bezwaren. In de eerste 
plaats: ik vond het een one-issue-partij; hoezeer 
ik ook gedreven werd door gelijke impulsen, ik 
had tamelijk bewust inmiddels een politieke le
vens- of maatschappij beschouwing gekozen, was 
stap voor stap sociaal-democraat geworden. 

Het tweede bezwaar dat ik had was de manier 
waarop de staatkundige vernieuwing geformu
leerd was, wat meer op gespannen voet kwam 
staan met andere verworvenheden van de par
lementaire democratie: de befaamde discussie 
van de macht van het parlement versus de ge
kozen ministerpresident. De scheiding der mach
ten naar Amerikaans model is de nekslag voor 
het parlement, wanneer je eenmaal hebt gekozen 
voor het parlementair model met een gekozen 
formateur - dat was voor mij een heel fundamen
teel punt. Hoe passen we deze op zich juiste optie 
in in onze parlementaire democratie? 

Het derde probleem dat ik had met 0'66 was 
de ontploffingstheorie. In hoeverre dat te maken 
had met mijn eigen machtspositie of meer met 
mijn ideële opvattingen laat ik graag aan ande
ren over om te beschrijven! Maar daar sprak toch 
een zeker dédain uit tegenover de politieke par
tijen. En daar heb ik grote moeite mee omdat ik 

in mijn denken over het functioneren van de de
mocratie heel sterk het denken in machtswisselin
gen voorop staat. 

Ik kan me voorstellen dat je daar niet gelukkig over was. 
Maar op een gegeven ogenblik wàs die partij er. Wat 
vond je overigens van de interne democratie bij D'66? Die 
was heel radicaal. 

Die was heel radicaal, en kon volgens miJ ook 

geen stand houden. Alle leden voor een tientje 

naar binnen, en dan maar meebeslissen, dat is 
vragen om grillige besluitvorming op de lange 
termijn. Je moet toch iets aan georganiseerde r 

voorbereiding in afdelingen hebben, anders krijg 
je een beetie wild-west congressen - of je krijgt 
een totale overmacht van het bestuur dat zich 
wel voorbereidt. 

En je trekt natuurlijk alle mogelijke soorten 
mensen aan, als je je in een soort pioniersstaat 
bevindt, zonder een hele duidelijke identiteit. Je 
trekt de categorie van vrijzwevende intelligentie 
aan, waar ik zelf ook toe behoord zou kunnen 
hebben ware het niet dat ik iets eerder tot een 
keuze was gekomen, je trekt ook de teleurgestel
den aan uit andere partijen, die het duidelijk niet 
gemaakt hebben en die dit als een nieuwe kans 
zien, en je trekt natuurlijk ook de avonturiers 
aan. Ma~r in het algemeen moet ik zeggen dat 
0'66, als je kijkt naar het bestuurlijk niveau, 
prima mensen heeft opgeleverd, de kwaliteit van 
de kamerfracties was heel goed, uiteraard ook 
met zwakke plekken. Ik heb de grootst mogelijke 
bewondering voor zo'n wethouder in Amsterdam 
(GerritJan), ik heb de grootst mogelijke bewon
dering voor de allereerste Kamerfractie, die zon
der enige ervaring ervoor ging staan, dat was heel 
verfrissend . Een aantal van hen hoorde in de 
kortste keren tot de uitblinkers in het parlement. 

Dat ongegeneerde, daar kunnen wij in Nederland altijd 
nog wel wat van gebruiken, geloo] ik! 

De Partij van de Arbeid heeft twee dingen ge- , 
daan, toen 0'66 die komeetachtige overwinning 
behaalde: iedereen heeft lippendienst bewezen, • 
een schandelijke fase waarin alle politieke par
tijen dachten en praatten over staatkundige ver
nieuwing. Piet de Jong, de ministerpresident, zei 
dat hij er een open oog voor had gekregen. Er is 
toen de commissie Cals-Donner ingesteld. Het is 
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allemaal, en dat was te voorzien, een stille dood 

gestorven. H et is de bekende manier waarop een 
democratisch systeem reageert op een onwelge
vallige ontwikkeling, die je op twee manieren de 

nek kunt omdraaien: de eerste manier is om die 
nek af te snijden, de tweede manier is om er lip
pendienst aan te bewijzen . Maar het resultaat is 
hetzelfde. 

De motieven van de Partij van de Arbeid wa
ren toch iets anders. Uiteraard ook wind uit de 
zeilen, een rationele politieke beslissing, zonder 
dat er nu echt van een inhoudelijke overtuiging 
sprake is. 

Ikzelf heb een rol gespeeld door daar ook in
houd aan te geven, doordat ik wel heel erg werd 
aangesproken door die staatkundige vernieuwin
gen. Vandaar dat ik daar als een leeuw in de 
partij voor gevochten heb. De oudere generaties 
in de partij voelden daar helemaal niet voor, met 
uitzondering van iemand als Jaap Burger. De ge
neratie van de jaren vijftig was zojuist door 
Nieuw Links de hoek in gesmeten. Ik herinner 
mij dat de eerste publikatie die ik daarover heb 
gepleegd, met een voorstel om de kabinetsforma
tie aan spelregels te binden, mij onmiddellijk 
kwam te staan op een ingezonden stuk in Socia
lisme en Democratie van Willem Drees, die wees 
op een zeer gevaarlijke ontwikkeling, omdat vol
gens hem de onderhandelaar per definitie de han
den vrij moet hebben. Die Van Thijn was heel 
gevaarlijk bezig, en dreigde de Partij van de Ar
beid uit te schakelen van de macht. 

Maar Nieuw Links was ook niet gecharmeerd 
van staatkundige hervormingen. Want dat flirten 
met de gekozen minister-president, het populisme 
in de politiek, het aantasten van de evenredige 
vertegenwoordiging, werd gezien als het uitscha
kelen van de kleine linkse partijen die een nuttige 
horzelfunctie vervulden in de democratie. Dus 
men moest van de hele staatkundige vernieuwing 
niets hebben. De beroemde keuze, daar ging het 

eigenlijk om: wat is de functie van het kiesstelsel? 

Is je kiesstelsel een instrument in handen van de 
kiezers, om politieke wil tot uitdrukking te bren
gen, leidt het tot regeringsvorming, meerder

heidsvorming, of is een kiesstelsel slechts een soort 
tussentijdse opiniepeiling, die tot doel heeft de 
Kamer tot een afspiegeling van het volk te ma
ken? 

De regenten willen natuurlijk altijd dat laatste. 

Precies, precies. En ik koos heel duidelijk voor het 
eerste. Dat betekent wel dat de kleine partijen uit 
de Kamer verdwijnen, hoe je dat ook wendt of 
keert. Ikzelf ben daarna een groot voorstander 
geworden van het tweerondenstelsel. Ik denk, na 
alle exercities die wij hebben gedaan, dat dat 
overblijft om beide systemen met elkaar te ver
zoenen. 

Het kostte nogal wat moeite om in de Partij 
van de Arbeid begrip te krijgen voor de noodzaak 
van staatkundige vernieuwing. Niet voor ver
nieuwing, maar om je stelsel te veranderen, je 
kiesstelsel. 

Ik was met dat proefschrift bezig bij Daudt, 
driehonderd pagina's, toen 0'66 opkwam, en ik 
de noodzaak zag van het overtuigen van mijn 
eigen partij, dat wij dat als issue moesten gaan 
pakken. Toen heb ik mijn hele proefschrift op
gegeven, en alles ingebracht in de partijcommis
sie 'Een stem die telt'. Daar ben ik secretaris van 
geworden, ik heb flarden uit het proefschrift ge
publiceerd, ik ben opgehouden met de weten
schap, want ik dacht: wat maakt het uit of ik 
doctorandus of doctor ben? Veel belangrijker is 
het, nu onmiddellijk te reageren op het verschijn
sel 0'66, maar ook de inhoudelijke uitdaging 
waar de Partij van de Arbeid voor staat. Het 
heeft dus zeer ingrijpende gevolgen gehad in mijn 
persoonlijke keuze. Ik ben toen ook Kamerlid 
geworden. Ik ben all-out gegaan . Ik heb dat zelf 
nooit als een groot offer beschouwd, maar het was 
wel een hele beslissing. 
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Op het moment dat jij in die Kamer kwam, kwam daar tuatie van nu is absoluut niet beter dan toen. 

ook de D'66 fractie binnen. 

Toen hebben we een werkgroep gevormd, met 

Eric Jurgens, Jacques Aarden, Anneke Goud
smit, Hans van Mierlo, en ik, en daar is toen het 
gezamenlijke initiatiefvoorstel uit voortgekomen. 
Dat heeft tot een debat geleid in de Kamer. Wij 
hadden contact met onze geestverwanten in de 
commissie Cals-Donner. Ons is altijd verweten 
door hen dat wij hun geesteskind te vroeg in de 
Kamer als wetsontwerp hebben ingebracht, en 
dat daardoor het hele vernieuwingsproces is ge
stagneerd. Maar het Kamerdebat dat wij geza
menlijk gedaan hebben - Jacques Aarden, An
neke Goudsmit en ik - drie dagen lang, in 1969, 
dat was een Kamerdebat zoals dat in die periode 
praktisch niet voorkwam. We hebben geen zin 
achter elkaar kunnen uitspreken! Drie dagen lang 
hebben de belangrijkste woordvoerders van de 
Kamer rond de interruptiemicrofoon gestaan, en 
dat waren geen kleine kinderen. Dat was Marcus 
Bakker, Molly Geertsema, mejuffrouw Haars, 
Frans Andriessen, iedereen mengde zich erin. Je 
moet het maar nalezen hoe dàt debat zich vol
trokken heeft. Het was het hoogtepunt van mijn 
parlementaire loopbaan. Het was fantastisch! 
Maar wij hebben het loodje gelegd, uiteraard. 
Het was werkelijk spitsroeden lopen. Dick Dol
man zou het niet hebben toegestaan. 

Het grote voordeel was de confrontatie, het 
grote nadeel was, toen het eenmaal verworpen 
werd, dat we dat ook alsmaar tegengeworpen 
kregen. Ik heb me daar nooit bij neergelegd, tot 
mijn laatste ademsnik als minister van Binnen
landse Zaken, toen ik de Commissie-Biesheuvel 
heb ingesteld. We mogen nooit berusten. Dat heb 
ik gedaan terwijl ik demissionair was, tegen de 
wil van mijn SG in, die vond dat dat niet kon, 
maar dat heb ik toch wel met Van Agt rond ge
kregen. En het debat moet nog beginnen! De si-

Later kregen we de periode van samenwerking. 
We kregen toen de Keerpunt-periode, het Pro- r 

gressief Akkoord, met zijn nachtelijke sessies. 
Toen ontstond er dus een veel breder kader, 
waarover drie totaal verschillende partijen over
eenstemming moesten bereiken. Dat was natuur

lijk veel moeilijker: toen ging het over Vermo
gensaanwasdeling, of kritisch lidmaatschap van 
de NAVO. Ik wil daar nu niet zoveel oude herin
neringen meer over ophalen. Wel iets dat zeer 
belangrijk is voor wat daarna gebeurde; dat is de 
beeldvorming die is ontstaan dat Hans van 
Mierlo enJoop den Uyl twee handen op één buik 
waren, dat 0'66 door Hans van Mierlo aan de 
Partij van de Arbeid is uitgeleverd. Dat heeft uit
eindelijk geleid tot problemen binnen de fractie, 
het aftreden van Hans van Mierlo en de opvol
ging door Jan Terlouw, die niet anders dan met 
groot dédain over die uitlevering aan de Partij 
van de Arbeid kon spreken. Het bijwagensyn
droom werd de bon ton binnen 0'66. 

Ik heb altijd beweerd dat er geen grotere mis
vatting mogelijk was dan dàt beeld van de poli
tiek van Hans van Mierlo. Want als ik terugdenk 
aan de nachten rond Keerpunt, dan was hij de 
moeilijkste onderhandelaar die ik ooit van mijn 
leven ben tegengekomen. Als je nagaat wat er in 
dat debat gebeurd is: er zijn door het congres van 
de Partij van de Arbeid een aantal amendemen
ten ingebracht, leidend tot een enorme radicali
sering van de Partij van de Arbeid, we moesten 
de NAVO uit en dergelijke. Toen hebben we de 
befaamde nacht gekregen, waarin de partij de
legaties hun congresbesluiten moesten proberen 
te zwaluwstaarten. Dat is een nacht geweest, zo 
lang en uitputtend was die, dat de toenmalige 
partijvoorzitter van 0'66, Ruby van der Scheer, 
bevangen door uitputting moest worden wegge
dragen. In die slopende nacht heeft Hans van 



l. 

ing. 
Pro-

sles. 

der, 
ver
lur

mo
van 
:nn

zeer 
.s de 
van 
)uik 

1 de 
uit

etie, 
Ivol
met 
artij 
syn-

mls
)oli

lenk 

~ de 
TIIJn 
~rm 

van 
nen
cali
:sten 
e de 
ijde-
eren 
t, zo 
ilige 
leer, 
gge-
van 

idee'66 / Jaargang 7 / nummer 3/4 / december 1986 / blz. 81 

Mierlo als een leeuw gevochten om de Partij van Terwijl dat de Partij van de Arbeid goed uit

de Arbeid te bewegen, die amendementen wéer kwam. 
terug te nemen. 

Na de nacht, die rond half zeven werd beslo

ten, is het partijbestuur van de Partij van de Ar
beid in vergadering bijeen gekomen, om de koers 
te bepalen ten opzichte van het congres, dat om 
negen uur werd hervat. Daar ontspon zich een 

conflict over de vraag hoe we het ons congres 
moesten vertellen. Tot mijn grote verontwaardi
ging was de lijn van André van der Louw: we 
moeten het congres meedelen dat deze concessies 
door n'66 zijn afgedwongen; de keuze is: of ons 
radicale program, óf een gezamenlijk pro
gramma. Ik vond dat onjuist, ik stond op het 
standpunt dat het partijbestuur nu een eigen ver
antwoordelijkheid moest nemen, en het congres 
instemming te vragen met het gezamenlijk on
derhandelingsresultaat. Dat is heel erg wezenlijk 
geweest voor de beeldvorming. Vanaf dat mo
ment is in de ogen van de achterban van de Partij 
van de Arbeid n'66 een behoudende, remmende 
club geworden, en werd de PPR de rijzende zon 
aan het firmament. 

Er zat wel een grond van waarheid in dat 
standpunt, maar het kwam de partijleiding maar 
al te goed uit dat Hans van Mierlo zijn poot stijf 
hield. Het is voor mij onbegrijpelijk dat Hans van 
Mierlo de geschiedenis is ingegaan als de man die 
zijn partij aan de Partij van de Arbeid heeft uit
geleverd. Het is historisch onjuist, en het heeft het 
klimaat daarna onnodig vertroebeld. Want voor 
zijn opvolgers werd toen de vraag: hoe komen we 
van dat beeld af? 

Wat mij verbaast is, dat niet degenen van D'66 die mee 
hebben gedaan, /Jan de daken hebben geroepen dat er geen 
sprake is geweest van uitlevering. Het was het meest if
fectieve dat zij konden doen! Het motiif dat daarbij werd 
gehanteerd was: áat is zo denigrerend in de richting van 
de Partij van de Arbeid. 

Daarna kregen we dus het idee van de Pro
gressieve Volks Partij. Toen hebben we de ver

velende situatie gekregen dat het partijbestuur 
akkoord is gegaan met de conceptie van de Pro
gressieve Volks Partij, maar dat het congres de 
gedachte heeft uitgebannen, en dat n'66 dat als 

verraad beschouwde. Een trauma in de geschie
denis van n'66. Ik denk daar zelf iets genuan
ceerder over. Ik denk dat de pvp een verkeerde 

conceptie is geweest. 
Ik grijp weer even terug naar mijn theorievor

ming: ik ben altijd voorstander geweest van stem
busakkoorden, waarbij binnen zo'n stembusak
koord wel een gezamenlijke fractie werkt, maar 
verschillende partijen. Het hoeft allemaal niet 
zo'n eenheidsworst te worden. Ik ben nooit voor
stander geweest van een tweepartijstelsel. Ik heb 
altijd geprobeerd om de voordelen van het En
gelse systeem te combineren met een aantal ka
rakteristieken van het Nederlandse systeem. Een 
stembusakkoord tussen die drie vond ik persoon
lijk voldoende om aan partijvernieuwing te doen, 
ook al omdat het een illusie is, te denken dat je 
een partij met een traditie als de Partij van de 
Arbeid zomaar even het socialisme kunt afne
men. Zo'n fluïdum rond het traditioneel socialis
tisch begrippenapparaat kun je niet straffeloos 
even per congresuitspraak wegfuseren. Ik heb dat 
altijd doordraverij gevonden. De congresuit
spraak kon je zien aankomen: dat was weer een 
monsterverbond van de jongere radicale genera
tie die voor het socialisme had gekozen en de ou
de hap. 

Maar de hele situatie kwam voor n'66 volko
men onverwacht. Ze vonden dat het partijbe
stuur het voorstel niet stevig genoeg verdedigd 
had. Ze hadden misschien gehoopt dat het net zo 
zou gaan als op het Keerpuntcongres, weer een 
heroverweging, weer een nacht, maar dat is al-
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Ie maal niet gebeurd. Het was een volstrekt on

haalbare kaart. Wie echt iets begrijpt van het 
functioneren van zo'n Partij van de Arbeid - en 
dat moet men wel hebben begrepen, want anders 

was men er wel lid van geworden - die moet dat 

hebben ingezien. 

Toen kregen we de periode Terlouw-Brinkhorst. 
Toen begon zich het trauma van de pvp te wre
ken, en ook het idee-fixe van de bijwagen, de uit
leveringsgedachte. Je kreeg een naarstig speuren 
naar nieuwe identiteit, die er niet was. Op 
sommige issues had n'66 hele verfrissende ideeën. 
Jan Terlouw en het milieu, daar kon de PPR soms 
aan tippen, maar verder helemaal niemand. Er 
waren markante persoonlijkheden. Brinkhorst 
was een van de beste parlementariërs die ik ken, 
Lambers-Hacquebard, voortreffelijke mensen. 
Maar het was zoeken en tasten en kunstmatig te
genstellingen creëren. Als de Partij van de Arbeid 
een motie indiende over een onderwerp, dan 
diende n'66 ook een motie in, die net iets rede
lijker was. De redelijkheid werd doel op zich. 

Maar wat ik heel erg vond - en daar haal ik bij 
dezen mijn gram over - is dat het onderwerp van 
de staatkundige vernieuwing werd afgezworen. 

Vind je echt afgezworen of alleen verwaarloosd? 

Eerst verwaarloosd en tenslotte echt afgezworen. 
Want in de debatten die wij in de Kamer hadden, 
over de zoveelste nota inzake de grondwetsher
ziening, daar heeft Laurensjan met zoveel woor
den gezegd: die staatkundige vernieuwing is iets 
uit de jaren zestig, n'66 is nu een fase verder. Wij 
hebben daar ook heel pittige debatten over ge
voerd. Dàt vond ik persoonlijk echt heel erg. 

Ik heb in die periode ook zelf meegewerkt aan het niet te 
hoog opspelen van de staatkundige vernieuwingen. Ik vond 
het namelijk niet goed om te blijven doorhameren op iets 

waarmee je langs democratische weg was vastgelopen. 
Daar moest je op een later tij'dftip weer mee terugkomen. 

Dat kun je wel zeggen, maar voor mij was het 

echt een grondbeginsel. Je zag onze democratie 
alleen maar van kwaad tot erger worden. De is
sue werd verwaarloosd door n'66, maar voor mij 
werd hij ook afgeschreven. Het was een issue uit 

de tijd van Hans van Mierlo, die tijd is voorbij. 
n'66 werd een partij als alle andere partijen, even 
slecht, evenzeer bijdragend aan het slecht func
tioneren van de democratie. 

In diezelfde periode heift Jan Vis wel steeds gezegd: de 
democratie is niet alleen middel, maar ook doel. Ik ben 
daar ook over bezig geweest, en daar heb jij nog op ge
reageerd, je hebt toen een vrij dramatisch verhaal in de 
Eerste Kamer gehouden over recht. Je hebt toen nog Van 
Agt laten zeggen dat er zoiets als een commissie-Bies
heuvel moest komen - we wisten toen nog niet dat het 
Biesheuvel zou worden . . . 

... ja, dat heb ik Van Agt in de Eerste Kamer 
laten zeggen. 

Ik begrijp uit jouw mond, eerder dan ik het zelf heb 
meegemaakt, hoe ernstig dat door Terlouw en Brinkhorst 
in de Tweede Kamer gedropt is. 

Vooral door Brinkhorst. Voor Jan Terlouw was 
het onderwerp nooit taboe, maar Laurens Jan 
Brinkhorst, die meedeed aan het debat over de 
grondwetsherziening, kondigde dit nieuwe beleid 
af. 

Maar er is nog iets heel belangrijks. Afgezien 
van het staatkundige deel hebben Partij van de 
Arbeid en n'66 toch altijd samengewerkt en el
kaar goed aangevuld als het ging om politieke 
cultuur. Hoe gaan partijen om met de bestaande 
spelregels van de traditie, die ze niet kunnen ver
anderen? Uitgangspunt is bijvoorbeeld geen coa-
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litiewisseling zonder voorafgaande verkiezingen, 

dat is zo'n spelregel die wij onszelf hebben op
gelegd . Een ander uitgangspunt is de duidelijk
heid in de politiek, in de zin van polarisatie - en 

dan niet het misbegrepen woord polarisatie, de 
polarisatie om de polarisatie. Waar ik een van de 
pVDA-drijvers achter de polarisatie was, heb ik 
altijd bedoeld dat de kiezers moeten kunnen kie

zen. Ik heb nooit bedoeld dat we ons extreem 
moeten opstellen tegen kernenergie vanwege de 
polarisatie, of dat we het CDA moeten verketteren. 
Ik heb altijd onder polarisatie verstaan: de kie
zers beslissen, ik denk dus dat je die kiezers een 
keuze moet geven, en dat betekent dus datje, als 
je na de verkiezingen met anderen in zee gaat, 
dat zoveel mogelijk doet op basis van wat je voor 
de verkiezingen gezegd hebt. Dat was voor mij 
polarisatie, zuiverheid in de politiek. Zoveel mo
gelijk macht aan de kiezers. 

Het tegenovergestelde van lood om oud iJzer. 

Ja, zo simpel is dat. We hebben daarvoor allerlei 
kunstmatige modellen bedacht, een schaduwka
binet, we hebben toen die meerderheidsstrategie 
ontwikkeld, waar D'66 uiteraard niet erg gelukkig 
mee was, nog in een poging iets van duidelijkheid 
te verschaffen aan de kiezer. 

Een van de meest wezenlijke punten - en nu 
kom ik bij de kabinetsformatie van I g8 I - was 
dat àls wij dan na de verkiezingen met het CDA 
in zee zouden gaan hoewel wij voor de verkiezin
gen geen stembusakkoord hadden gesloten, je 
dan toch op zijn minst met een frisse ploeg aan 
de slag zou moeten gaan, en niet met de verper
soonlijking van het beleid met de VVD. Dat slaat 
natuurlijk op Van Agt als minister-president. 

Toen wij na de verkiezingen geconfronteerd 
waren met het feit dat wij hoe dan ook met het 
CDA in zee zouden moeten gaan (CDA en VVD wa
ren namelijk hun meerderheid kwijt ), toen is aan-

vankelijk onze opstelling geweest, heel logisch 

vanuit de polarisatiegedachte: ja, maar dan niet 
met Van Agt! Uiteraard wisten we dat het CDA 
dat niet zou pikken. Wat ik beschouw als de al
lerbelangrijkste cesuur, het absolute einde van 
denken , praten handelen over politieke vernieu
wing was de persconferentie van Jan Terlouw die 
maandagavond, toen hij zei dat zijn fractie be

sloten had, alsnog Van Agt te accepteren als mi
nister-president. Wat hem daartoe bewogen heeft 
dat weet ik niet, misschien de angst om het op de 
persoon te spelen. 

Toen is er in de Partij van de Arbeid iets vre
selijks gebeurd, ik heb het beschreven in het boek 
gewijd aan Den Uyl, het heeft ook tot grote ver
wijdering tussen Den Uyl en mij geleid. Onmid
dellijk na de persconferentie van Terlouw hadden 
Den Uyl en ik telefonisch contact: schande, 
schande, schande, dit kan helemaal niet! Dat was 
diezelfde maandagavond, tegen middernacht. De 
volgende ochtend rijden wij samen naar Den 
Haag, we reden altijd samen, toen vertelt hij in 
de auto dat hij een telefoontje had gehad van 
Wim Kok, die hem ervoor gewaarschuwd had, 
er een punt van te maken. Want de Partij van de 
Arbeid moest weer regeren. Ik zag de bui al han
gen. Toen hebben we een fractiediscussie gehad, 
waar drie stromingen zich aftekenden. De linker
vleugel stond op het standpunt dat we Jan Ter
louw moesten volgen: we moesten hard zijn op 
issues, kruisraketten, kerncentrales, niet op per
sonen; ook de rechtervleugel, die tot iedere prijs 
wilde regeren, en ook Max van den Berg stond 
aan die kant. Elf mensen bleven over, en dat wa
ren allemaal ministers in het toekomstige kabinet. 
Allemaal, inclusief Van der Stoel, Van Kemena
de, de hele rataplan, ikzelf geharnast, Van Ke
menade nog het felst, maar allen riepen: dit nooit! 
over ons lijk! En Den Uyl liet ons vallen als een 
baksteen. De fractie besliste in overgrote meer
derheid dat wij Van Agt zouden accepteren. 
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Dit heb ik beschouwd als het einde van een 

periode. Ik was razend. Toen is mij voorgesteld 
om ook informateur te worden, om toegevoegd 
te worden aan het duo, onder het motto: dan 
heeft hij wat omhanden. En ik heb toen gezegd: 

okee, ik ben diep teleurgesteld, ik voel me vol
strekt in de steek gelaten. Maar de Partij van de 
Arbeid kiest nu voor de oude politiek begrijp ik? 

Okee, dan gaan we een kabinet maken, volgens 
de regels van de oude politiek. Dan gaan we maar 
regeren. En toen hebben we dat kabinet ge
maakt, dat geen schijn van kans had omdat ... 
Van Agt en Den Uyl in één kabinet, dat kàn ge
woon niet! Het was een onvoorstelbare nacht-
merne. 

Jan Terlouw heeft mij verteld, dat hij" zowel met Dries 
als met JooP heeft gesproken, dat het onwenselijk was 
dat zij alle drie in een kabinet zouden zitten. En toen 
heeft hij" voorgesteld, dat zij zich alle drie terug zouden 
trekken. Toen zou Van Agt dat voorstel hebben geaccep
teerd, onder voorwaarde dat JooP dat ook zou doen. JooP 
is degene geweest, die dat niet heeft geaccepteerd, en toen 
was in de ogen van Jan Terlouw ziJn poging om met een 
schone lei te beginnen gefaald, en hij" heeft dat het meeste 
JooP kwalijk genomen. 

Dat hoor ik voor het eerst. Het is voor de ge
schiedschrijving buitengewoon opmerkelijk. 

Ik denk dat Jan Terlouw net zo'n ervaring heeft gehad 
als jij". Want hij" was erg verbitterd over de politiek na
derhand. Dat verklaart ook zijn verdwijnen uit de poli
tiek daarna. 

Daar zat weer een ander verhaal aan vast, maar 
het verklaart ook zijn krampachtige houding in 
de kabinetsformatie. Wat ik hem weer zeer kwa
lijk heb genomen: toen wij Den Uyl minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten, wat 
een hard gelag was, dat Jan Terlouw toen pro-

blemen maakte dat bepaalde bevoegdheden van 

Economische Zaken ... dat heb ik hem toen weer 
heel erg kwalijk genomen: we zijn hier bezig een 
oplossing te vinden waar Den Uyl mee moet le
ven, en wees nu eens zo groot om niet te zeuren 

over competenties tussen departementen, want 
dan mis je toch een koningsdrama dat zich hier 
afspeelt. Maar als dat die voorgeschiedenis zou 

hebben, dan begrijp ik dat allemaal veel beter. 
Ik laat nu maar de verdere drama's rond Van 

Agt-II terzijde. Veel belangrijker vind ik het dat 
Van Mierlo de staatkundige issue weer heeft op
gepakt; dat hij als enige, reagerend op het rap
port van de commissie-Biesheuvel, het niet alleen 
heeft gelaten bij wat commentaar op de voor
stellen van de commissie, dat hij de strijd weer is 
aangegaan die nog steeds niet gestreden is, sterker 
nog: die van meet af aan gevoerd moet worden. 
Niet alleen het feit dat hij nu weer het gezicht 
van 0'66 bepaalt, maar daar ook die inhoud, de 
machtsanalyse, weer heeft teruggebracht, vind 
ik persoonlijk een verademing. 

Eén anecdote: ik heb zelf op het moment ab
soluut geen neiging om heel erg aardig te doen 
over 0'66 of zelfs mij daar maar mee verwant te 
voelen, maar toen Hans van Mierlo mij opbelde 
een paar weken voor de verkiezingen om te vra
gen of ik in het comité van aanbeveling wilde 
zitten voor zijn Paradiso-rede, heb ik gevraagd: 
waar gaat het over? over democratie en macht, 
en toen heb ik ongezien, ongehoord, de speech 
was zelfs nog niet eens geschreven, gezegd: ik doe 
dat, want ik weer zeker dat alles dat jij daarover 
gaat zeggen mede uit mijn hart gegrepen is. Hij 
heeft die speech nooit gehouden, maar dat be
wijst toch mijn betrokkenheid, die ik toch echt 
gemeenschappelijk voel met Hans van Mierlo bij 
dit helaas nog steeds voortdurende thema. 

Een tweede belangrijk punt vind ik het per
sonalisme in de politiek. Volgens mij heeft de 
laatste verkiezingsuitslag bewezen dat op één 
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van punt 0'66 wel succes heeft gehad, misschien on- 0, absoluut. 
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Leg dat eens uit? 

Volgens mij is de laatste verkiezingsuitslag er het 
teken van dat - niet door invloed van 0'66 of eni

ge andere partij maar domweg door de invloed 
van de televisie - het partij stelsel volstrekt ver
anderd is in een personenstelsel. Want de over
winning van Lubbers is een overwinning van 
Lubbers persoonlijk. Vijftien procent van de 
mensen die op Lubbers gestemd hebben zijn niet
christenen. Men heeft op Lubbers gestemd on
danks het CDA. Dat is verschijnsel nummer één. 
Verschijnsel nummer twee: nog nooit tevoren 
hebben zoveel mensen een voorkeursstem uitge
bracht. De affaires-Kok en Joekes zijn zonder 
precedent in de geschiedenis, en het waren niet 
alleen stemmen pro-Kok en Joekes maar vooral 
ook tegen Den Uyl en Nijpels. Het derde ver
schijnsel betreft 0'66 zelf. Het is natu~rlijk on
denkbaar dat een partij zulke sprongbewegingen 
maakt; de stemmen waren op Hans van Mierlo. 
Dus ook daar: de persoon en niet de partij. 

De vraag waar wij nu voor staan - het is ook 
een gevaar, het personenstelsel. . . 

Zou je niet wat meer voelen dan vroeger voor een distric
tenstelsel, zb' het een gematigd? 

o neen, daar was ik vroeger ook voor! Ik stond 
van meet af aan achter het gematigd districten
selsel èn de gekozen formateur. 

Laat ik het dan zo formuleren: naast het persoonlijk if
fect van de partb'leiders zou je nog meer dan vroeger iets 

per- aan de andere personen moeten doen in een districtenstel-
1 de sel. Het is nog meer dan vroeger gewenst dat er een dis-

één trictenstelsel komt! 

Je hebt een aantal keren gezegd: er is eigenlijk niets 
veranderd ten aanzien van het democratisch systeem, er 
gelden nog steeds dezelfde wensen als twintig jaar gele
den. Wat twintig jaar geleden wèl sterk speelde, dat was 
de regentenmentaliteit. Is die nog even virulent als toen? 
En wat is er van dat program dat je toen formuleerde, 
nog steeds actueel? Zijn er ook bepaalde delen waarvan 
je zegt: daar hebben we toch redelijk succes mee geboekt? 

Er zijn natuurlijk allerlei restauratieverschijnse
len. De openbaarheid bij de laatste kabinets
formatie was weer van het niveau van de jaren 
vijftig. Toch meen ik te kunnen zeggen dat er 
onnoemelijk veel veranderd is, de sfeer, de open
heid, de inspraak. Maar ik denk dat de televisie 
de belangrijkste drijfveer is geweest. Politici zijn 
gewone mensen geworden . Een burgemeester van 
Amsterdam kan eenvoudig niet zijn functie ver
staan zoals dat vroeger gebruikelijk was. Je bent 
dagelijks in het Nos-journaal, de mensen herken
nen je als je op straat loopt. Maar de verleiding 
is permanent aanwezig: een machtspositie leidt 
tot bijna niet bedwingbare neigingeri tot autori
taire besluitvorming. Vandaar dat ik op het 
standpunt blijf staan dat het organiseren van 
countervailing powers, oppositie, het aflossen van 
de wacht, absolute voorwaarden zijn voor een 
gezond functionerende democratie. De positie 
van een benoemde burgemeester is een anomalie. 
Vandaar dat ik gezegd heb in mijn installatie
rede, bij mijn weten als enige burgemeester van 
Nederland: ik blijf zolang u dat wilt, en zodra de 
raad in meerderheid uitspreekt dat ik moet ver
trekken, vertrek ik! 

oktober 1986 


