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Een partij van aardige mens~n 
De vorige columnist , Albertine van Vliet , heeft de pen doorgegeven aan 

He nk v a n A ld e rwe ge n 

'H enri Goverde, een D66-er die pas in Wageningen is be-
noemd tot hoogleraar politicologie met aandacht voor 

landbouw en milieuvr(wgstukken, onderscheidt vier kernele
menten van politiek: streven, macht, beleid en rechtvaardiging. 
In het streven' zit de idee dat politiek de kunst is om het onmoge
lijke mogelijk te maken. Om idealen en doelen om te kunnen 
zetten in maatschappelijke realiteit is macht nodig. Vervolgens 
is beleidsvoering voor en namens de gemeenschap een wezenlijk 
element van politiek. De rechtvaardiging en beoordeling van 
eigen en andermans gedrag, het legitimatieproces,is een perma
nente politieke deelactiviteit. 
Ik kan mij wel vinden in zijn gedachtengang. Alleen wil ik 
daaraan toevoegen dat binnen een politieke partij de organisatie 
nodig is om dat streven te formuleren, de macht te controleren, 
het beleid te toetsen en de rechtvaardiging te vinden en deze vier 
elementen met elkaar te verbinden tot een krachtige beweging 
die geestdriftig overkomt naar buitenstaanders en zeker ook 
naar de eigen leden. Een goede partijorganisatie voorkomt dat 
vertegenwoordigers zich alleen voelen staan en dat zij bij het 
handelen als politicus de eigen positie laten domineren boven 
het partijbelang en het maatschappelijk belang van hun positie. 
Ruzie binnen politieke partijen gaan vaak over de eigen positie 
en die van de ander. Afdelingsbesturen die de raadsfracties te 
dicht op de huid zitten, raadsfracties die hun wethouder niet 
meer zien zitten. Scheuringen in fracties en besturen: vaak niet 
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te herleiden tot dramatische politiekinhoudelijke verschillen (st
reven en beleid) of tot omgaan met macht, maar tot sociaal 
emotionele conflicten. Vaak lijkt het er daarbij op dat de ·beoor
deling van eigen en vooral van andermans gedrag niet gebruikt 
wordt als legitimatieproces maar als basis voor het vriend- vij
and denken binnen de partij. 
Helaas zijn ook binnen onze partij, ook in Noord-Holland, enige 
van dit soort ruzies voorgekomen. D66, de partij van aardige 
mensen, is hierin niet bijzonder. De conclusie is gerechtvaardigd 
dat D66ers gewone mensen zijn en D66 een gewone politieke 
partij. 
De discussie over de partijorganisatie zoals gevoerd in 'de afgelo
pen maanden op basis van de HB nota "D66 Ruimte voor po
litiek" is nog niet ten einde. De motie die aandacht vraagt voor 
de versterking van het lokale en provinciale niveau van de par
tijorganisatie is door het Hoofdbestuur overgenomen. Binnen- ' 
kort zal een werkgroep starten met de opdracht hiervoor nieuwe 
gedachten te ontwikkelen. 
Het lijkt mij voor de partij van levensbelang dat op lokaal en 

vooral op regionaal niveau veel energie wordt besteed aan het 
voeren van politiek inhoudelijke discussies van bovenlokaal en 
p~ovinciaal niveau en daarbij het overleg wordt bevorderd 
tussen lokale en provinciale vertegenwoordigers van D66 en de 
leden.De provinciale en afdelingsbesturen zullen daartoe een 

-wezenlijke rol in de partijorganisatie moeten toebedeeld krijgen. 
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