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Een politiek forum~ 
als bal~ermat voor politiek gezag 

Door Adriaan H.M. Brouwers 

E en speurtocht naar een organi
satievorm voor D66, die past bij 
haar houding in de politiek. De 

gedachten zijn vooral geïnspireerd door 
de directe relatie van de '94-'98 program
ma-commissie met het Congres. 

D66 als regeringspartij? is benoemd? Onduidelijk blijft of de concl
usie van de eerste werkgroep ('Grote st
ructuuraanpassingen lijken niet nood
zakelijk, herijking van structuur onder
delen wel'), die is vastgelegd in het in 
oktober 1993 verschenen rapport 'Nieuwe 
Lijnen', werd gehandhaafd of juist over 
boord is gezet (zie de publikatie in Demo
craat nr. 8, november 1993). 

Maar hoe staat het dan 
met de interne organisatie 
van de partij? De auteur 

onderzoekt de vraagstelling 
Schort er iets aan onze organisatie? 
Ik ken geen enkel D66-lid dat deze vraag 
met een volmondig 'nee!' zou willen be
antwoorden. Onze politieke tegenstan
ders popelen van ongeduld om aan te 
kunnen tonen dat de inhoudelijke en 

en schetst de contouren van 
een antwoord. Politiek gezag wordt in het rapport 'Nie

uwe Lijnen' als een gegeven aangenomen . 
Op geen enkele manier vraagt men zich 

• 

bestuurlijke kracht van D66 tekort schiet. Maar al zouden onze 
politieke tegenstanders maar gedeeltelijk gelijk hebben, is het 
dan niet van belang de kern daarvan te begrijpen en ervan te 
leren? En bestaat er dan geen verband tussen de bestuurlijke èn 
organisatorische kracht van de partij? 

Hoe groot is het politiek gezag van D66 als partij? 
D66 vertegenwoordigt een houding in de politiek. In de D66-uit
gangspunten draait het om een open democratische cultuur en 
een permanent kritische attitude, beide monden uit in eigenzin
nigheid. D66 streeft naar een democratische, duurzame maat
schappij. Maar garandeert dat op zichzelf ook politiek gezag? 

Moeten we de vragen niet concreter stellen? 
Heeft D66 als politieke partij de duidelijkheid en de kracht om 
als regeringspartij weloverwogen structurele en dus pijnlijke be
slissingen te nemen? Heeft D66 als partij dan het politiek en mo
rele gezag om aan de kiezer de noodzaak èn de strekking van 
deze beslissingen duidelijk te kunnen maken? En zal juist daar 
de continuïteit van de D66-houding in de politiek niet van afhan
gen? 

Tegen de achtergrond van deze vragen is het alleen maar jam
mer te moeten constateren dat de organisatie van de partij en or
ganiseren überhaupt het stiefkind zijn gebleven in het D66 ge
dachtengoed. Waarom heeft D66 in de 28 jaar van haar bestaan 
het nooit nodig gevonden haar houding in de politiek ook goed te 
organiseren? Bevreemdt het dan dat in december 1992 een 
Hoofdbestuurs-werkgroep werd ingesteld met als doel 'een lange 
termijn-voorstel te doen voor verbetering van de partij-organisa
tie', en dat inmiddels door het HB alweer een nieuwe werkgroep 
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af of politiek gezag niet staat of valt met 

het vertrouwen dat de kiezer heeft in de grondigheid en volledig
heid van de afwegingen die worden gemaakt. Het rapport vindt 
de wijze waarop invulling en uitvoering wordt gegeven aan het 
tweerichtingsverkeer tussen kiezer/leden en (gekozen) kader be
langrijker. De inhoud van dat verkeer wordt helaas buiten bes
chouwing gelaten. 
Het rapport is gebaseerd op interviews en vat de kanttekeningen 
samen die ervaren en actieve D66-leden plaatsen bij de organisa
tie. De vragen die aan dit artikel ten grondslag liggen, komen 
dan ook direct voort uit de in het rapport opgeslagen ervaring en 
geformuleerde kritiek. Dit artikel doet nu een poging deze vra
gen op een rijtje te zetten teneinde de contouren van mogelijke 
antwoorden te ontdekken . 

Hoe groot ;,s hel. politie,," gezag van D66 als partij? 

Van Mierlo formuleerde in zijn congresrede in Amsterdam op 5 
februari de volgende voorwaarden voor politiek gezag: 
- zorgvuldigheid in daadkracht, 
- zorgvuldigheid in de omgang met mensen, 
- volledigheid van analyse, alsmede 
- de toonhoogte van de communicatie. 
Voldoet D66 zelf aan deze eisen? En zo nee, durven we dat dan 
onder ogen te zien? 

Volgens het rapport 'Nieuwe Lijnen' is de verhouding tussen het 
Hoofdbestuur en de Kamerfracties onduidelijk. Volgens het rap
port vormen fractieleden kleine koninkrijkjes van invloed, ken
nis en macht. Helaas laat het rapport het bij die constatering. 
Maar moet hier toch niet de achillespees worden gevonden van 
de D66-houding in de politiek? Hierdoor dreigt de inhoud, consis
tentie en diepte van de politieke lijn ondermijnd te worden met 
een grote mate van versnippering, onzekerneid en ondoorzichti
ge persoonlijke ambitie. We lopen zo het risico enkel ad hoc 
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Het cOltgres als grootste politieke fomln in de partij 

standpunten in te nemen zodat de afwezigheid van een intuït
ieve ideologische richting hier in een nadeel dreigt om te slaan. 
Werkt deze situatie niet een blijvende grote versnippering van 
talent, kennis en ervaring in de hand? Een kleine partij als D66 
zou het juist moeten hebben van het optimaal mobiliseren van 
de talenten, kennis en ervaring! Komen hiermee dan ook het 
eerste (daadkracht) en het derde (volledigheid van analyse) crite
rium van Van Mierlo op de tocht te staan? 
Te vrezen valt voor de wijze waarop deze verhoudingen zich zul
len openbaren in een regeringssituatie. Regeringsverantwoorde
lijkheid heeft D66 ook in het verleden geen goed gedaan. De con
frontatie met concrete beleidskeuzes en de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering kon de partij indertijd niet goed aan! Verant
woordelijkheden zullen altijd conflicten met zich meebrengen, 
soms ook crises. Maar helpt een goede organisatie niet bij het be
heersen van crises? Personen spelen natuurlijk een cruciale rol, 
maar niet meer dan de organisatie van de partij in haar geheel! 
Hebben de WAO-crises en de AOW-crises dit ook met betrekking 
tot andere partijen niet duidelijk gedemonstreerd? Op deze wijze 
valt te voorzien dat de D66-uitgangspunten, een open cultuur, 
een permanent kritische houding en eigenzinnigheid dus ook 
met het tweede (zorgvuldige omgang met mensen) en het vierde 
(toonhoogte) criterium van Van Mierlo in conflict dreigen te ko
men. 

De voorlopige conclusie zou moeten zijn dat, zonder aanpassin
gen, deze D66-uitgangspunten in conflict zullen te komen met de 
ambitie aan de regering deel te willen nemen. Zal het dan niet 
moeilijk zijn als partij het vereiste politiek gezag op te bouwen? 
Haaks op bovenstaande overwegingen staat het succes van de 
'94-'98 programmacommissie. De unieke direct aan het Congres 
verschuldigde verantwoordelijkheid heeft een integratie van 
denken en ervaring tot stand gebracht, die wellicht tot voorbeeld 
zou kunnen dienen voor D66 als geheel. Die directe verantwoor
delijkheid aan het Congres is een essentiële dimensie geweest in 
de positie van de programmacommissie. Het stelde haar in staat 
om vrij van mogelijke belangen de gedachten binnen de partij 
over het programma te inventariseren, te stimuleren en waar 
nodig een beroep te doen op deskundige buitenstaanders. Door 
haar onafhankelijkheid was de commissie in staat een integratie 
en richting van denken aan te brengen in de programmavoorbe
reiding en tegelijkertijd, op praktische wijze, vorm te geven aan 
een directe democratie. De directe relatie met het Congres is dan 
ook de as waar het in het, in dit artikel behandelde, Politiek 
Forum Organisatie-model om draait. 
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Eisen aan het politieke gezag van D66 als regerings
partij (de korte termijn) 

De reeds genoemde uitgangspunten van D66, als een open cul
tuur en een permanent kritische houding en de daaruit voort
vloeiende eigenzinnigheid, vormen samen met de D66-doelstel
lingen van een duurzame en democratische maatschappij, de 
eisen waaraan D66 moet voldoen om als partij in eigenlijke zin 
politiek gezag te verwerven. Maar hoe groot is het risico dat ze 
verworden tot hinderlagen en valstrikken? Zijn ze wellicht beter 
geschikt om oppositie te voeren dan om regeringsverantwoorde
lijkheid mee te dragen? En heeft D66 zich al voorbereid op het 
vinden van een balans tussen de tegenstrijdige eisen? 

De kwaliteit van het denkproces 

Voor een regeringspartij speelt het denkproces zich af op drie 
niveaus, op dat van het kabinet, het fractieniveau en het partij
niveau. Wil D66 de belofte van haar houding in de politiek waar 
maken, dan moeten we erin slagen op deze drie niveaus de ei
genzinnigheid in evenwicht te brengen met een te voeren samen
hangend en uitvoerbaar beleid. Dwingt de afwezigheid van een 
ideologische basis D66 bovendien niet tot een voortdurende her
overweging van haar standpunten? De kwaliteitseisen die aan 
het denkproces van D66 gesteld moeten worden, zijn dus hoog. 
Het is dit denkproces dat het mogelijk moet maken het gevoerde 
beleid met gezag duidelijk te maken aan de kiezer, zeker wan
neer het deze pijn doet. Ook de organisatie en niet alléén de 
personen moeten hierbij vertrouwen kunnen wekken. 

Het omgaan met macht 

Als we dit al kunnen, wie zijn dan wè? Zijn dat alleen onze leden 
in het kabinet, of ook de leden van de fracties en het hoofd
bestuur? Zijn we voorbereid op de staatkundig vastgelegde ver
scheidenheid van verantwoordelijkheden en de conflicten die 
daar per definitie uit voortkomen? Kunnen we ons verdedigen 
tegen een 'verdeel en heers'-tactiek van onze tegenstanders bin
nen en buiten de politiek? Dan zal er een vorm gevonden moeten 
worden om steeds weer de balans te herstellen tussen de macht 
en de D66 uitgangspunten. En daarvoor zal een eenvoudige en 
herkenbare organisatievorm een steun zijn. 

De interne communicatie 

Heb je als regeringspartij niet min of meer recht op interne con
flicten? Het rapport 'Nieuwe Lijnen' onderstreept de huidige 
scheiding tussen bestuur en fracties . Buitenstaanders zullen er 
niet in geïnteresseerd zijn, maar zou dat nou juist niet anders 
worden als er regeringsverantwoordelijkheid wordt gedragen? 
Dan lijkt het geen overbodige luxe om hier enige stroomlijning 
aan te brengen. 

De externe communicatie 

Als regeringspartij neemt de noodzaak om met de buitenwereld 
te communiceren beduidend toe. Het rapport 'Nieuwe Lijnen' 
gaat niet in op de inhoud van die communicatie, maar benadrukt 
de noodzaak ervan. Zou echter de inhoud ook geen aandacht ve
reisen? 

De professionele ondersteuning 

D66 heeft een beperkt aantal leden. De wijze waarop het Hoofd
bestuur nu omspringt met de organisatie is een voorbeeld van 
hoe inefficiënt D66 omgaat met haar kennis, talenten en erva
ring. Presenteert D66 zich daarmee als een 'ideeën-partij'? De or
ganisatie blijft het stiefkind van het gedachtengoed. D66 is daar
mee als partij méér ingesteld op de 1% inspiratie dan op de 99% 
transpiratie die het kost om een doel in de praktijk te realiseren. 
Betekent regeren niet juist die 99% transpiratie? Maar dan zal 
de organisatie moeten worden afgestemd op het efficiënt gebruik 
maken van de beschikbare ervaring, kennis en talent. 

Politiek gezag in een duurzame ontwikkeling 
(de lange termijn) 

Verandert het politiek gezag van karakter binnen het perspectief 
van een duurzame ontwikkeling? Duurzaamheid is een ontwik
keling die zich over tientallen jaren uitstrekt. De geschiedenis 
leert ons dat structurele ontwikkelingen alleen maar bestuurd 
kunnen worden, wanneer er een structureel beleid tegenover 
staat. Ontstaan de crises in de geschiedenis niet op het moment 
dat het beleid het karakter van de ontwikkelingen niet meer bij
houdt? En dan is het des te meer van belang de vraag te stellen 
of de democratie in staat is de huidige ontwikkelingen bij te hou
den. Binnen een democratie vereist een structureel beleid een 
structureel debat en dus een structurele vraagstelling. Maar is 
de politiek, zoals zij nu functioneert, wel in staat tot een derge
lijk debat? 
Dit lijkt toch de kern van het verschil tussen een duurzame ont
wikkeling en de politiek van economische groei en emancipatie 
van de verschillende bevolkingsgroepen zoals we die hebben ge
kend. Is het essentiële verschil tussen de toekomst en het verle
den niet dat een éénzijdige belangenbehartiging achter ons ligt 
en een 'tegenstrijdige' belangenbehartiging vóór ons? Daarmee 
lijkt dan óók het karakter van het politieke gezag te veranderen. 
Wordt het niet belangrijker aan te kunnen tonen dat je als po
litieke partij in je afwegingen zorgvuldig en in je analyse volledig 
bent geweest, méér dan dat je de belangen van één groep het 
beste kunt behartigen? Maar dan zullen we de organisatie van 
D66 moeten richten àp die zorgvuldige en integrale afweging en 
volledigheid van analyse. 
Zijn personen van een groter belang in de politiek dan een goede 
organisatie? Het bestaan van de partij D66 lijkt de vraag op zich 
al te beantwoorden. De volgende vraag wordt dan of deze twee 
entiteiten elkaar uitsluiten. Hebben talentvolle politici last van 
een goede organisatie of krijgen zij er alleen maar de gelegen
heid door, hun talenten nog beter aan te wenden? 

Het Politiek Foru.m Model 
(voor de korte en de lange temIijn) 

Samengevat heeft de speurtocht ons de volgende punten opge
leverd: 

noodzaak tot integratie politieke leiding, 
noodzaak tot afstemming in communicatie, 
noodzaak tot doelgericht mobiliseren van talent, ervaring en 
kennis. 

D66 kan haar voordeel doen met een zo min mogelijk gestructu
reerde organisatievorm, waarbij de afzonderlijke verantwoorde-
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lijkheden binnen de partij op elkaar worden afgestemd en de di
mensie van de directe democratie wordt versterkt. Een dergelijk 
politiek Forum is de moeite van het overwegen waard. 
Wie zouden daarvan dan de leden moeten zijn? In elk geval de 
voorzitters van de Tweede- en Eerste Kamerfractie, de voorzitter 
van het Hoofdbestuur, aangevuld met één of twee leden met 
uitzonderlijke ervaring enJof kennis (nagedacht zou moeten wor
den hoe het contact met vertegenwoordigers uit de groep van mi
nisters en staatssecretarissen vorm gegeven zou kunnen worden). 
Moet het Forum door het Congres worden gekozen en ook aan 
het Congres verantwoording afleggen? En hoe vaak zou zo'n Fo
rum moeten vergaderen? De continuïteit van het politiek bedrijf 
zou een frequentie vergen van eens per twee weken. Het Forum 
heeft een secretaris nodig om het voorbereidende werk te doen 
en de beraadslaging te laten plaats vinden op basis van korte sa
menvattingen van de voor- en nadelen van beleidsalternatieven. 
Een Forum zou in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor 
een integrale politieke lijn en de daaruit voortvloeiende afzon
derlijke verantwoordelijkheden op elkaar af kunnen stemmen en 
deze tegelijkertijd als afzonderlijke verantwoordelijkheden laten 
bestaan. Het Forum zou dan ook een rol kunnen spelen in het op 
tijd definiëren van de vragen waar de partij een standpunt over 
in moet nemen en in het mobiliseren van de kennis en ervaring 
die in de partij hiervoor aanwezig is. 

De consequenties van een Politiek Forum zouden als volgt kun
nen worden samengevat: 
- directe democratische verantwoordelijkheid aan het Congres: 
het Forum is over de algemene politieke lijn verantwoordelijk
heid verschuldigd aan het Congres. Op deze manier ontstaat een 
direct democratische band tussen de integrale politieke lijn en 
het Congres. 
- poljtieke leiding: 
het Forum integreert de afzonderlijke verantwoordelijkheden in 
een politieke lijn, die de D66-houding in de politiek haar inhoud 
verschaft. 
- de houding in de politiek: 
de openheid, eigenzinnigheid en permanent kritische houding, 
die de D66 houding in de politiek kenmerken, moet in evenwicht 
worden gehouden met de noodzaak een integrale politieke lijn 
met pijnlijke keuzes op gezagvolle wijze aan de partij en de 
kiezer duidelijk te kunnen maken. Een zo'n breed mogelijke en 
tegelijkertijd beperkte samenstelling is daarom van belang. 
- afzonderlijke verantwoordelijkheden: 
de Tweede Kamer fractie is verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van deze politieke lijn in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer 
fractie is verantwoordelijk voor het aanhouden van deze politie
ke lijn in de Eerste Kamer. 
Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het intern doorvoeren 
van deze politieke lijn door middel van het mobiliseren en orga
niseren van de debatten C.q . werkgroepen, die de standpunten 
moeten voorbereiden. Naar buiten toe is het de politieke ver
antwoordelijkheid van het Hoofdbestuur om in landelijke, regio
nale en plaatselijke politieke manifestaties de D66 lijn wt te 
dragen en daarbij gebruik te maken van bijvoorbeeld leden van 
de kamerfracties. 
- de kwaliteit van het denkproces: 
het Forum is bedoeld om een integrerende en initiërende wer
king op het denk- en afwegingsproces te bewerkstelligen. Het is 

in principe direct bereikbaar en toegankelijk voor doordachte 
ideeën van leden, afdelingen en regio's. De SWB handhaaft hier
bij haar onafhankelijke positie. 
- uitstraling op de partij: 
het Forum heeft drie banden met de partij: de directe verant
woordelijkheid aan het congres, de directe band met fracties en 
hoofdbestuur en de directe bereikbaarheid voor kiezers, leden, 
afdelingen en regio's. De uitstraling op de partij zal grotendeels 
'informeel' plaatsvinden, via de fractievoorzitters op de fracties 
en vice versa, via bestuursvoorzitter op het hoofdbestuur en vice 
versa, via het Congres op de partij en vice versa. 
- de interne communicatie: 
de interne communicatie kan duidelijker worden doordat er één 
punt is waar alle lijnen samenkomen. Daardoor zullen de ver
houdingen tussen de inhoud en de afzonderlijke verantwoorde
lijkbeden, alsmede de uitvoering, duidelijker kunnen zijn. 
- de externe communicatie: 
de publiciteit naar buiten kan gebaseerd zijn op een duidelijker 
interne communicatie. De communicatie met de buitenwereld 
zal alleen al verbeterd zijn doordat de D66-houding in de politiek 
een voor de buitenwereld herkenbare vorm heeft gekregen. 
- professionele ondersteuning: 
het Landelijk Secretariaat kan werken op basis van duidelijker 
prioriteiten en daardoor tot een betere professionele prestatie 
komen. 

Het huiclige 'creatieve chaos'-model en 
het 'Nieuwe Lijnen'-Iltodel 

Hoe verhoudt zich het Politieke Forum model tot het bestaande 
'creatieve chaos'-model en de gedachten die in het rapport 'Nieu
we Lijnen' zijn opgenomen? Ligt het verschil met de idee van 
creatieve chaos niet in de directe band van de politieke leiding 
met het Congres en in de integratie van de politieke lijn door het 
Forum, zonder dat de ruimte voor het individu wordt beknot? 
Is de kern conclusie van het 'Nieuwe Lijnen' rapport is niet in 
strijd met de zorg die de geïnterviewden naar voren brengen? Dit 
artikel is enkel opgebouwd uit vragen en argumenten die in het 
rapport, zij het volkomen versnipperd, vernoemd staan. Het rap
port doet enkele houtsnijdende aanbevelingen, maar concrete 
uitwerkingen vinden niet plaats, noch gaat het rapport in op de 
inhoud van het politieke gezag. 

Moeten we ons niet afvragen wanneer de balans in onze uit
gangspunten - open cultuur, permanent kritische houding en ei
genzinnigheid - omslaat? Niemand zal beweren dat de wtgangs
punten verkeerd zijn of dat ze niet hebben gewerkt in de op
positie! Dat is dan ook de vraag niet. De vraag is of diezelfde uit
gangspunten in een regeersituatie wel of niet leiden tot verlies 
van politiek gezag. De vraag is hoe de open cultuur, de perma
nent kritische houding en de eigenzinnigheid in evenwicht ge
bracht en gehouden kunnen worden met de criteria van politiek 
gezag: daadkracht, volledigheid van analyse, toonhoogte en zorg
vuldigheid in de omgang met mensen. De vraag is tenslotte of de 
houding in de politiek versterkt kan worden door een goede orga
nisatie, tot nog toe het stiefkind van het D66 gedachtengoed. 
De schrijver denkt van wel. • 
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