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Den Uyl en de breuk met de verzuiling 

In gesprek met Bas de Gaay Fortman 

door Allan Varkevisser 

0 ud PPR-voorman, Bas de Gaay 
Fortman, was destijds vanaf het 
eerste uur betrokken bij de pro

gressieve samenwerking en de vorming 
van het kabinet-Den Uyl. Hoewel hij zelf 
medeverantwoordelijk was voor het kabi
net, bleef hij een relatieve buitenstaander, 
zoals hij zelf ook aangeeft in het hierna 
volgende gesprek. Hoe kijkt hij terug op de 
meest progressieve regeringscoalitie van 
de Twintigste Eeuw? 

Over de samenhang tussen 
progressieve samenwerking 

en de ontzuiling, de opkomst 
van de StiUe Generolie 

gressieve samenwerking ook op laDde 
niveau gemstitutionaliseerd, met · 
bindingen en al. PvdA, D66 en PPR 
den ieder een eigen program, maar 
den zich tevens gebonden aan eeD pr.a 
menlijk regeerakkoord, namelijk Kee1JJCID4 
'72. Het afsluiten van een regw!el'&kbiCJnt en het cement van D66. 

• 

"Het kabinet Den Uyl komt voort uit de progressieve samenwer
king en die vond eigenlijk al zijn aanzet in de befaamde nacht van 
Schmelzer. Met het indienen van de motie-Schrnelzer werd in 
1966 de samenwerking tussen KVP, ARP en CHU en PvdA op een 
buitengewoon polariserende manier om zeep geholpen. Reeds toen 
leefde in Nederland het idee dat de verzuiling grote politieke 
onduidelijkheid had opgeleverd. De nacht van Schmelzer had een 
versnellend elieet op het proces van het zoeken naar politieke dui
delijkheid, een proces dat natuurlijk mede was gericht op hel 
beëindigen van de overheersende positie van de confessionele par
tijen. 
Na de nacht van Schrnelzer raakte de PvdA geïsoleerd en had 
bondgenoten nodig. 1n maart '68 ontstaat de PPR en was de defmi
tieve splitsing tussen de consetvatieve en de radicale katholieken 
binnen de KVP een feit. De toenmalige voorlieden van de PPR, 
waaronder Jaques Aarden en Pieter Boogaers, zochten onmiddel
lijk samenwerking met de PvdA. D66 kwam hierdoor onder druk 
te staan om ook mee te doen aan progressieve samenwerking. In 
eerste instantie hield de partij de boot af, want zij had als ambitie 
immers de ontploffmgvan het hele partijstelseL Maar uiteindelijk 
deed D66 ook mee onder de belofte dat het tot nieuwe partijvor
ming zou leiden, namelijk de zogeheten Progressieve Volkspartij 
(PVP). 
De kabinetsformatie in de zomer van '71 verliep vrij gemakkelijk; 
de progressieve partijen kwamen weer in de oppositie terecht. In 
de Kamer gingen we toen al vrij vaak over tot het spreken namens 
elkaar. Voor mij was dat essentieel want ik zat er in de praktijk al
leen. Mijn mede-fractiegenoot, Aarden, was ziek geworden. D66 
hield toen nog wel vast aan een eigen zelfstandige opstelling en 
sprak over het algemeen voor zichzelf. 
1n juli 1972 viel het kabinet-Bieshewel en intussen was de pro-
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voorafgaand aan de verkiezioaen 1011 

kiezers duidelijkheid moeten ~ 
zij voor of tegen zowlen stemmeD. 

De betrekkingen tussen de drie progressieve~ 
steeds hechter. Dat gold vooral voor D66 en de PvdA. De PPR 
begonnen met twee zetels en mijn probleem was van begiltat: 
de proftleringvande PPR. Dezewerddoor de kielerpr.lala1lt 
wagen van de PvdA. lk ben mede daarom zelf niet in tiet 
schaduwkabinet gaan zitten. De PPR-deelname bleet'toèb beperk 
tot een staatssecretaris, Miebel van Hulten. EiDd ~ 
waren er opnieuw verkiezingen en bet progressieve blok:,._ 
52 naar 56. Maar de versehoivingen binnen de club wanm -.1 
langrijker dan de bescheiden winst van 4 zetels: de ~ ..... ,~rm,... 
39 naar 43, D66 zakte terug van 11 naar 6, en de PPR lbJt\rap; 
naar 7. De Tweede Kamer is nu eemnaal een vrij barde1te'*-~ 
richte instelling, dus van PvdA/DG&'PPR werd bet Dll PWWRliU 
D66. D66 was in de ogen van de kiezer in de rol van 'bUII!IJI~Rid 
de PvdA' terecht gekomen. Den Uyl en Van Mierlo weraerJ•!ltq 
als twee handen op één buik. De PPR bad zic:h wel .Uiatlitll~ 
geprofileerd. 

In boeverre herleenden de leden van de JMqpiê$1/, 
samenwerlcing ellcaar als generatiegeuoten die. 
afzetten tegen de verzailing en dsarmee ~ 
zwevende lciezers van de jaren '70 weniea? 

We hebben het over leden van de Stille Generatie, de...-t., 
boren tussen 1930 en 1945. Van Mierlo km je daar ook a 
nen. De oprichtingvan D66gebeurde doorvolstrektont:iàildiJ 
ralen. Zeg maar, sociaal liberalen. Het ging om mensen die 
zoveel banden hadden met de kerk. maar zeker ook niet met 
PvdA als zuil. Wij zagen de PvdA toentertijd ook als slacllûollilj 
van de verzuiling. De VVD had zich vanzelf ontwikkeld als 
zuil. 

We waren inderdaad allemaal bezig ons los te maken van de 
zuiling. 1k ben zelf van gereformeerde huize. In die tijd werd · 
re jong volwassene nog lid van een politieke partij en vocrmij 
dat vanzelfsprekend de Anti·RevolutiODaire Partij. Maar ik 
eigenlijk helemaal niet partijpolitiek gelnteresseerd. 1beD 
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merkte dat mijn partij na de 
verkiezingen iets heel anders 
gingdoen dan ik voorafmeende 
te mogen veTwachten, ben ik 
door een 'spijtstemmers-actie' 
bij de politiek betrokken ge· 
raakt. En toen de AR koos voor 
de samenwerking met de KVP 
en de CHU heb ik mij vanuit 
Zambia· wij woonden daar tus· 
sen '67 en '71 · aangemeld als 
lid van de PPR. Daar had men 
naast alle katholieken ook een 
protestant nodig en zo ben ik 
feite lijk in de actieve politiek te· 
recht gekomen. 

en de PvdA en D66 aan de 
re kant om echt dikke vri 
te worden. Maar toen het kàbl· 

net er eerunaal was. ontstond e 
uitgesproken kameraadscha 
en werd ook de verhouding tus· 
sen mij en Den Uyl beter. 

Waarin men elkaar vond 
het verdelingsvraagstuk. Ee 
oprechte betrokkenheld biJ e 
gerichtheid op het inkomen 

De progressieve groepen waren 
aanvankelijk dus nog behoorlijk 
gescheiden. De groep waar ik 
uit voortkom, wier ouders nog 
m de verzuilde politiek actief 
waren, was anders dan de ont· 
kerkelijkte groep die de aanzet 
gaf lot de oprichting van D66. 
Maar waar we elkaar in vonden 
was dat we volstrekt ontzuild 
werkten en dachten. Onze drijf· 
veer was zuiver idee!. gericht op 
verandering van de fundarnen· 
ten van de Nederlandse politiek 
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de mensen aan de onderkant 
En de aandacht voor de collec• 
tieve sector. Galbraith had toen 
net zijn boek The affiuent SOCle 
ty' gepubliceerd, waarm hij zu~ 
"theory of social balance" schet· 
ste. Volgens Galbraith raakt het 
evenwicht tussen de coLteelleve 
en de particaliere sector steedS 
zoek.: in onze markteconorrue 
worden binnen de parttcultere 
sector steeds meer auto's gepro: 

en hel beëindigen van de verzuiling. D66 wilde dat realiseren via 
hervormingen van het staatsrecht en de invoeringvan directe de· 
mocratie. In mijn beweging, komende vanuit de confessionele poli· 
liek, lag de nadruk meer op de inhoudelijke politieke vernieuwing. 
D66 en de PPR waren geen traditionele beginselpartijen, maar is· 
sue·partijen. Voor D66 waren de issues vooral staatsrechtelijke 
hervormingen en het milieu. Voor de PPR waren het atoompacifls· 
me, milieu en economische democratisering. 

Hoe was de sfeer onderling, konden jullie goed met el· 
kaar overweg? 

Er was een vanzelfsprekende kameraadschap omdat je samen één 
blok vormde. Maar tussen Den Uyl en Van Mierlo was er vriend· 
schap, meer dan kameraadschap. Den Uyl en Van Mterlo hadden 
inhoudelijk bijna geen problemen met elkaar. Ik stond daarbwten. 
Ik was officieel mede-formateur van het schaduwkabinet. maar 
daar kwam in de praktijk niet of nauwelijks iets van terecht. Den 
Uyl had ook een sterke persoonlijke band met mijn vader en vond 
mij maar een vreemde vogel. Het kwam hem en Van Mierlo ook 
niet zo goed uit dat wij de PPR gingen profileren. Ze vonden het 
wel best om ons mee te nemen voor die twee of drie kamerzetels, 
maar ze wilden liever geen sterke PPR want dat zou alleen maar 
een lastpak kunnen worden binnen het progressieve blok. De PPR 
was uiteindelijk het meest radicale clubje en Den Uyl had al ge· 
noeg te stellen met de radicalen binnen zijn eigen partij. De zoge· 
naarode Nieuw Linksers, zoals Van der Louw en Kom brink, wisten 
dat wat zij binnen de PvdA intern voorstelden en als onhaalbaar 
werd bestempeld, bij de PPR al gamY als partijstandpunt werd 
aanvaard. Er bestond teveel spanning tussen de PPR aan de ene 
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duceerd en verkocht, maar door de overheid worden niet tegelij 
kertijd meer wegen aangelegd. Verstoppingen op de wegen en ein 
de loze files zijn het gevolg. In de particuliere sector doen zich aller 
lei ontwikkelingen voor die investeringen in de collectieve sector 
noodzakelijk maken, dat was Galbraith's boodschap. Op het ter 
rein van de publieke investeringen was het progressieve blok d 
behoorlijk ambitieus. 
Een ander hoofdpt.mt was de stijl: de bewindslieden waren vee 
toegankelijker en braken met het regentengedrag van welee 
Toen Max van der Stoel minister van Buitenlandse Zaken werdj 
veranderde er veel in de cultuur van dat departement. Opeens 
konden actlegroepen daar terecht. En \\'e hadden toen enonn vee 
actiegroepen op het terrein van de buitenlandse pohtiek. Ooit op 
dit terrem vond men elkaar: erkenningvan de DDR en dat~ 
zaken. 
Op die basts is het meest progressieve kabinet tot stand ge 
dat Nederland oott heeft gekend, bet kabinet-Den Uyl. Ik was m 
daar toen reeds sterk van be\\1lSt. Zoals je af en toe biJ het 
zetten van een prestatie het gevoel hebt dat die er nog langzal bliJ• 
ven staan als un1eke gebeurtenis. MaarmiJn achterban en de link 
se groep b1nnen de PvdA · die intussen rechts i.s geworden • dach 
ten dat het nog een heel stuk radicaler kon. Na het kabinet· 
Uyl is hel ontzettend sukkelen geworden voor de progressieve 
liliek, zowel inhoudelijk als wat betreft de positie in het partij 
stel. 

D66 had het moeilijk tijdens het kabinet-Den Uyl e. 
verloor veel electorale steWJ. Heeft u daar een verkl 
voor? 
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Het ging in de eerste plaats om de deelname aan het schaduwka
binet voor de verkiezingen. Van Mierlo heeft na de vorming van 
het kabinet-Den Uyl het politiek leiderschap van D66 overgedra
gen aan Terlouw. Bij de Statenverkiezingen van '74 maakte zijn 
partij een enorme smak. Op basis van die uitslag zou 066 niet 
eens meer terugkeren m de 'IWeede Kamer. De enige reden dat 
066 toen niet werd opgeheven was, dat er tijdens het congres nèt 
geen tweederde meerderheld bestond voor de opheffing en die was 
statutair verplicht. 
Voor Den Uyl vormde de opvolging van Van Mierlo een probleem 
want Terlouw begreep heel goed op basis van de verkiezingen van 
'74 dat 066 helemaallos zou moeten komen van de PvdA om weer 
terug te keren als machtsfactor in de politiek. Bij de verkiezingen 
van '77 kwam er dus een regeerakkoord tussen PvdA en PPR. 066 
bleef daar buiten en presenLeerde zich als 'redelijk alternatief' te
genover dat 'onredelijke' regeerakkoord van PvdA en PPR. Daar
mee werd electoraal succes behaald. 

Ziet u overeenkomsten tussen de vorming van het kabi
net-Den Uyl en de wordingsgeschiedenis van Paars, met 
name in de zm van het 'afrekenen· met het CDA? 

Het afzetten tegen hel CDA was een specifiek 066-pt:mt in de ver
kiezingen van '94. De WO en de PvdA zijn ruet met Paars de ver
kiezingen in gegaan. Daar heeft 066 z'n 24 zetels ook aan te dan
ken. 066 heeft noo1t zo'n uitgelezen profileringgehad als toen, om
dat daar een hele geschiederus achter zat. Reeds t~n tijde van het 
opstellen van het Keerpunt '72waren we al bezig met de vraag hoe 
je de confessionelen een keer uit het centrum van de macht zou 
kunnen knjgen. Zij domineerden voortdurend de politiek. ln de ja
ren zestig, bij de overgang van het kabinet-Marijnen naar Cals, is 
er een tussentijdse wisseling geweest door de confessionelen van 
de VVD naar de PvdA zonder dat de kiezer eraan te pas kwam. 
Dus vanaf die tijd bestaat er reeds een grote afkeer van de wijze 
waarop de verzuiling het de kiezer onmogelijk maakte veel politie
ke invloed uit te oefenen. En de confessionelen speelden daarbij de 
hoofdrol. 
In '94 kon 066 met een anti-cDA opstelling de verkiezingen in, 
zonder dat deze als onredelijk zou worden ervaren (de kabinetsfor
matie van 1989 was hieraan immers vooraf gegaan). Zij wierp zich 
op als de makelaar tussen de VVD en de PvdA. Dat was een uit
komst omdat CDA en VVD ruet langer boven de 75 zetels uit zou
den komen, dus leek het alsof het weer CDA met PvdA zou moe
ten worden. Maar ook die combmatie was door de enorme toena
me van het aantal zwevende kiezers twijfelachtig geworden. D66 
heeft hierdoor als breekiJzer kunnen fungeren. En als je 24 zetels 
uit de markt pikt - uit de seneuze markt dus los van de getuige
nispolitiek-dan IS het niet alleen zo datje mhoudelijkJe büdrage 
kunt leveren, maar heb Je jezelf ook electoraal noodzakelijk ge
maakt. Dat is 066 gelukt in '94. 

D66 heeft het nu weer moeilijk tijdens deelname aan een 
kabinet. Hoe komt dat? 

'lben 066 in 1966 werd opgericht, vroeg Biesheuvel zich openlijk 
af: "'\Vat is het cement dat die groep bijeen boudt?". Oe democra
ten kregen in één klap 7 zetels. Hoe was dat mogelijk? Want in Ne
derland kon het cement tot dan toe maar op één grondstof geba
seerd zijn en dat was de cohesie van de zuilen. Het cement dat de 
SGP, de EVP en de GPV nog steeds bijeenhoudt. Intussen is dat 
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cement van de verzuilmg enonn aangetast geraakt en cbllllOet 
iets anders zijn dat partuen eo maatschappelijke groepen 
houdt. Het samenbindende element moet na gevundep 1la'CII!D 
inhoudehjke profilering en daarin IS D66 noo1t goed geaeeat. Uit 
gezonderel de eerste keer m 1966. Toen vonden de kiezers m N 
derland dat het eens afgelopen moest ZIJD met de begemmie 
de confessionelen m de pohtJek. Er heerste een sterk anti 

1 sioncel sentiment. De kiezers hadden nooit nagedacht CM!I' d8 
vraag of de staatsrechtelijke hervormmgen van 066. de ge~ 
minister president en het districtenstelsel, hen konden aftlelpeD 
van die hegemome, maar zo hadden ze in elk geval iets. D~ 
kun je zeggen, ts 0 66 noo1t op de toer gegaan van de inhoadelijk 
profilering. De partiJ boekte een goede uitslag in 1917 met 'het 
delijk allematief' (8 zetels). Via de oppositie profileerde de 
zich nog sterker en scoorde in '81 ècht goed met 17 zetels. Eigen 
lijk vind ik de uitslag van '77 een groter wonder dan die van '8 
omdat 066 in 1974 na de Statenverkiezingen feitelijk op nul zete 
kwam te staan en op sterven na dood leek. In 1981 werd bet 'rede· 
lijk alternatief' niet waargemaakt: er kwam weer geen inboadelij 
ke profilering. 
D66 IS teveel afhankeliJk van de zwevende kiezers, te weirug 
v:orteld en uiteindelijk ook niet groot genoeg om de opstelling 
bijvoorbeeld de PvdA te kiezen, die kan zeggen: 'Wij zijn het kabi 
net'. 066 kan met beweren dat ZIJ Paars 11 kan make11- Daar 
het gezicht van Kok biJ. De kiezer verwacht nu wat meer van 
dan alleen de makelaarsrol van Paars. 

Speelt het feit dat D66 een niet-ideologische parttj 
haar parten? 

Groen Links 1s ook geen ideologtsche partij maar rust wel op 
sterk soc1aal en ecologisch sentiment. Het gaat niet zozeer cm 
ologieén in de politiek van vandaag. maar om sentimenten. Ook 
WO krijgt z'n kiezers op basis van een bepaald sentiment, nam 
lijk hard werken en vooral goed voor jezelf zorgen. 
liet ecologisch sent1ment is voor 066 moeilijk bereikbaar m 
verkiezingsstrijd omdat het verbondelliS aan een kabmet dat 
geweldig mdrukwekkcnde milieupolitiek beeft gewerd. Boven 
dien had 0 66 daar dan zelf een miruster voor moeten leveren. Ee 

zijn geworden. In 94 moest er een reus omver worden -inl"''lllb.J 

Nu vindt 1edereen het CDA sneu en zijn ze niet meer de 
dog'. Dat werkt dus ook met meer. 
VVD en PvdA hebben 066 m1sschien wel nodig. maar in Paars 
bedreigt D66 het gevaar dat het bij verlies getalsmatig onvold.Jml 
de inbreng m het kabmet zal hebben om echt mee te klmoen 
om echt invloed te hebben op het bele1d 
Het probleem van 066 Zlt 'm dus helemaal niet m de {\jsttlekbr. 
Els Borst, maar m de proftlermg. Van M1erlo beeft per slot 'V8D 

kerung m '72 ook de verkiezmgen verloren. En bij was toen dezelf. 
de aantrekkehjke. goed ronnulerende en aardige Van Mierlo 
destiJds in 1966. • 
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