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Als D66 in moeilijk vaarwater zit, ligt dat aan twee dingen: 
aan D66en aan het vaarwater.' 

Jan Glastra van Loon 

D66 ALS PROEFTUIN 

Besluitvorming 

D66 pleit als sinds haar oprichting voor radicale democratisering van politiek en 
samenleving. De Democraten willen burgers meer betrekken bij de politieke 

besluitvorming, meer mogelijkheden tot inspraak geven en mensen zelf keuzen 
laten maken. Alleen al uit de naam van de partij, Democraten 66, valt op te maken 

wat de belangrijkste doelstelling van D66 is. In de statuten van de partij is deze 

expliciet verwoord: 

De partij stelt zich ten doel de radicale democratisering van de samenleving en 
het politieke bestel door als politieke partij met alle geëigende middelen ervoor 
te ijveren dat: 

a. de kring van degenen die effectief deel hebben aan de politieke en maat-
schappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt uitgebreid; ( ... )" 

Deze doelstelling  was een reactie op de politiek-maatschappelijke tijdgeest van de 
jaren zestig.  Dc  periode waarin D66 ontstond, werd gekenmerkt door wat wordt 
genoemd de nieuwe ruondigheid van de burgers'. D66 wilde zelf het goede voor-
beeld geven en paste deze doelstelling ook toe op de eigen partijorganisatie De 
besluitvorming  binnen u66 zou plaats vinden middels een systeem van directe 
democratie, teneinde zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming te betrekken. 
De onvrede met de regentenmentaliteit, de wens om te komen tot democratisering 
van de politiek en de samenleving  en het betrekken van de burgers bij de politiek, 
werd binnen de nieuwe partij weerspiegeld door de wens om ook binnen D66 tot 
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een radicaal democratische besluitvorming te komen. Ook in de eigen gelederer 
hanteren de Democraten daarom het ideaal van directe democratie als uitgangs-
punt. Hoe ziet deze voor politieke partijen nog altijd unieke besluitvormingsstruc-
tuur eruit?2  

Alle leden hebben gelijke rechten en toegang tot de Algemene Ledenvergadering  
(ALv), het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de partij. De enige drempel die  
deelname aan de besluitvorming voor een individueel lid zou kunnen vormen, is de 
toegangsprijs voor het congres of de reisafstand naar de plaats van handeling. Ieder 
lid heeft op de Algemene Ledenvergaderingen, ook wel congressen genoemd, 
spreek- en stemrecht. Anders dan de meeste andere politieke partijen kent D66 dus 
geen vorri van getrapte vertegenwoordiging. Wel bestaan er op lokaal en regionaal 
niveau bestuurlijke gremia. Op lokaal niveau functioneren de afdelingen. Behalve 
de specifiek lokale rol van de afdelingen in de lokale politiek vindt hier in principe 
ook de voorbereidende discussie voor congresbesluiten plaats. Afdelingen hebben 
weliswaar het recht om op het congres moties en amendementen in te dienen, maat 
door de directe democratievorm is de rol van afdelingen op landelijk niveau 
beperkt. Tussen de afdelingen en het landelijk niveau functioneren regio's, die in het 
verleden in wisselende mate minder en meer gewicht hebben gehad, maar over het 
geheel genomen toch een beperkte rol spelen. De belangrijkste rol van de regio is 
gelegen in het organiseren van de verkiezing van leden in de Provinciale Staten, het 
behandelen van regionale vraagstukken en het organiseren van campagneactivitei-
ten. 

Voorstellen die aan het congres ter besluitvorming worden voorgelegd, werden 
tot 1999 in het partijorgaan Democraat afgedrukt. Tegenwoordig wordt van een 
moderner communicatiemiddel gebruikgemaakt: het internet. Tot 1978 kon ieder 
individueel lid of partijorgaan amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen, 
hetgeen ertoe leidde dat op een congres grote hoeveelheden amendementen behan-
deld moesten worden. Dit resulteerde in vermoeidheid bij congresgangers en het 
blindelings volgen van het advies van het hoofdbestuur. Vanaf 1978 kregen de regio's 
het recht van amendement toegewezen. Deze opzet werkte in de praktijk onvol-
doende, zodat besloten werd om vanaf 1981 ,het amendementsrecht te geven aan 
afdelingen, regio's en groepen van minimaal 25 leden. Sinds 1984 kan ook het 
hoofdbestuur amendementen indienen en sinds 1999 behoort dit recht ook toe aan 
zogenoemde 'platforms' (groepen leden die niet tot één afdeling behoren, bijvoor-
beeld virtuele platforms op internet). 

Deze democratische Organisatie van de interne besluitvorming heeft ook nadelen: 
alle wijzigingen die door de loop der jaren zijn voorgesteld en doorgevoerd met het 
doel de besluitvorming binnen D66 te stroomlijnen, hebben niet kunnen verhinde-
ren dat de grote stroom van amendementen heeft aangehouden. In een vaak moor-
dend tempo worden al die amendementen er op het congres doorheen gejaagd. 
Voor de zaal is dit lang niet altijd te volgen, ook al niet omdat de aanwezigen het pak 
papier met alle wijzigingsvoorstellen pas vlak voor het congres hebben gekregen. 
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Nadeel van de directe democratievo
rm  is ook dat discussies op het congres  vaak lang duren, omdat veel mensen 

 hun zegje Willen doen. Ook moeten veel onbeteke-nende moties en amendementen Worden behandeld. Poginge
n  om de agenda van het congres te beperken  door een strengere  selectie van onderwerpen  of amende-menten, hebben dit probleem niet opgelost.3 

Een ander nadeel van de beslui
tvormingsmethode is dat een grote hoeveelheid studie en denkw

erk soms tot slechts marginale wijzigingen  op het congres  leidt. Onder dru
k van de grote hoeveelheid te nemen besluiten en de beperkte tijdsspa

n_ ne waarin dit dient te gebeuren, Worden argumenten vaak tekortgeda
an  en inspan-

ningen die aan de besluiorming vooraf zijn gegaan niet altijd voldoende gehono-
reerd. Door de inrichting  van de besluitvorming Wordt het functioneren van de 
Algemene Ledenvergadering  telkens Weer Zwaar op de proef gesteld. Toch is de 
opzet van de congressen door de jaren heen door de Democraten instandgehouden. 

Alleen de in de eerste jaren gebruikte 'votometer' een elektronische stemmachine, heeft het veld moeten  ruimen (hetgeen  een nogal tegenstrijdige ontwikkeling is: van elektronisch stemmen  Werd overgestapt  op handmatig stemmen). 
De belangrijkste oorzaak van het feit dat de nadelen van de democratischet beslui tvorming nooit Zijfl 

weggenomen is dat de Democraten aan het eind van 
iedere discussie over de partjorgani5j tot de slotsom lramen dat ze ondanks alle nadelen niet wilden tornen  aan het ideaal van  one-man-one-vote.  De decentrale 
opbouw van de Partij en de directe democratievorm zijn daardoor vanaf de oprich-
ring in hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. De instelli

ng  van een partijraad of een 
andere vorm van representatieve vertegenwoordiging, is door de Democrate

n  altijd afgewezen. \l hebben 
 de Democraten in de beginperiode geëxperimenteerd met zogenaamde steekproefrergadering  ' . bedoeld om Deze steekproefrergaderjngen  waren in de perioden tussen  de congressen de meningen in de partij te kun- nen peilen. Via een aselecte steekpr

oef werden 200 leden geselecteerd die zich over politieke of  organ  isatorische 
 vraagstukken konden uitspreken. De steekproefrerga_ 

deringen werden echter geen succes, niet in de laatste plaats doordat de vergaderin-
gen geen bindende uitspraken konden doen Ook de Derde

-Kamerbijeenkomsten en het partijreferendj 
Zijn 

geen succes geworden. Alleen de ultrademocratisehe gemene Ledenvergadering is gebleven. 

OfD66 met haar dem 
de doelstell ocratische organisatieV0  ook dein de statuten geformuleer_ ing heeft bereikt  is de vraag. Het congresbezoek schommelt nogal, gemiddeld komen rond de 

800 
bezoekers naar een congres. Op circa io d 12.000 leden is dit een Hein aantal  

vaandel heeft. Wi zeker voor een partij die ledenparticipatie  hoog in het e een 
D66COngreS bezoekt  zal bovendien  constateren  dat een aan- zienlijk deel van `

l e leden  niet aan de beslui tvorming deelneemt, maar zich in de 
wandelgang 

 0 opl totielt Congresu 
en 

it5p
raken  van D66 vertegenwoordigen dan ook niet veel meer dan de miflg van een tamelijk willekeuri

ge  groep leden. 
Her is bevend' niet per clehnitie Waar, dat een vorm van directe democratie in de vorm  van het 

in de praktijk ook leidt tot een democra- 
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tische(re) besluitvorming. Bij de Democraten heeft ieder lid een gelijke stern, een 
'gewoon' lid heeft in theorie evenveel mogelijkheden invloed uit te oefenen als een 
prominent lid. Echter, het omgekeerde kan ook worden gesteld: een prominent lid 
kan opeen congres evenals ieder 'gewoon' lid het woord voeren. Duidelijk mag zijn, 
dat het prominente lid met meer aandachtigheid aangehoord zal worden dan het 
doorsnee onbekende lid. Het prominente lid heeft naar alle waarschijnlijkheid ook 
meer kennis van zaken en meer ervaring met debatteren. Als tijdens een congres alle 
prominenten een lijn trekken, is het bovendien relatief eenvoudig om de mening  en 
stemkeuze van de rest van de aanwezigen te beïnvloeden. 

Ook de politicoloog Koole constateert dat er veel licht zit tussen het ideaal van 
democratische besluitvorming door middel van het  one-man-one-vote-systeem en 
de praktijk van de Algemene Ledenvergadering. Koole onderzocht het besluitvor-
mingsproces op het D66-congres eind 1982. Van de 2.000 aanwezige Democraten 
voerden 33  het woord over het belangrijkste onderwerp van dat congres: de strate-
gieresolutie. Deze 33  bleken allemaal te behoren tot het middenkader van de partij, 
mensen met een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie. Koole stelt op basis 
van zijn onderzoek 'dat ook bij D'66 de normale oligarchiseringstendens aanwezig 
is 

'Het eenvoudige lid heeft nog wel recht op het woord, maar zal het in de mees-
te gevallen door minder kennis van zaken of gebrek aan politieke ervaring af 
moeten leggen tegen de cracks. De democratische doelstelling, geïnspireerd 
door het ideaal van de directe democratie en vormgegeven in het systeem van  
'one  man  one vote',  slaat aldus om in zijn tegendeel: de versterking van de 
invloed van de partij-elite.'6  

Ondanks het feit dat partijprominenten op congressen als een 'gewoon' partijlid 
worden behandeld, zijn zij wel in staat door gebruikmaking van hun spreekrecht 
discussies naar hun hand te zetten. 

Ook het hoofdbestuur heeft mogelijkheden om de besluitvorming op congressen 
te beïnvloeden. Het congres volgt in het groogste deel van de gevallen het stemad-
vies dat het hoofdbestuur bij een motie of amendement geeft. Overigens garandeert 
het  one-man-one-vote-systeem tegelijkertijd dat het omgekeerde ook mogelijk is: de 
meerderheid van het congres kan tegen de zin van de partijtop bepaalde besluiten 
nemen. Ondanks de kanttekeningen die bij het  one-man-one-vote-systeem kunnen 
worden geplaatst, is de directe D66-democratie de meest democratische en voor 
politieke partijen lange tijd unieke vorm van besluitvorming. 

Kandidaatstellingsprocedure 

Ook bij de kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen hanteert D66 

directe democratie en onderscheidt de partij zich van de andere politieke partijen. 
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mt het eind van de jaren vijftig waren kandidaatstellingsprocedures binnen politie-
ke partijen een sterk oligarchisch selectieproces dat plaatsvond in de top van een 

sterk verzuild systeem. Vanaf de jaren zestig is hierin verandering gekomen. In veel 

partijefl leidde de decentrale kandidaatstelling echter niet tot meer invloed van de 

gewone leden. Gesloten circuits op met name regionaal niveau hielden hun boven- 

arige invloed.7  P66 vormt hierop een positieve uitzondering. Bij de Democraten 
hebhe1] de regio's juist relatief weinig inbreng en vindt de kandidaatstelling  op alle 

iveau plaats middels een stemming onder alle leden. Bij D66 stellen de partijleden 

in twee ronden de landelijke kandidatenlijst samen. In de loop van de jaren is het 

sy
steem op details gewijzigd, maar in grote lijnen hanteren de Democraten al bijna 

37 jaar dezelfde methode van kandidaatstelling. 
Aan de kandidaatstelling zijn nauwelijks beperkingen verbonden. Ieder lid van 

66 kan zich kandidaat stelleil voor een vertegenwoordigende functie. Wel moet 

een part ijl  id  sinds 1984 minimaal een jaar lid zijn om zich kandidaat te kunnen stel-
len. De partij wil zo voorkomen dat de partij baantjesjagers aantrekt. Vóór 1984 lag 
deze grens hij zes maanden. Dezelfde regeling is van toepassing voor kandidaten 

voor bestuursfuncties. In de praktijk blijkt het echter meer regel dan uitzondering 
dat nieuwe D66'ers tijdens een eerste bezoek aan een afdelingsvergadering  al wor-

den gestrikt voor een bestuursfunctie. Een carrière binnen D66 kan heel snel gaan. 

Toch is de kandidaatstellingsprocedure binnen P66 niet een geheel Vrije procedure. 

Het Huishoudelijk Reglement van de partij bevat een aantal beperkingen die de 
functievervulling moeten reguleren. 

Sinds 1966 vermelden de statuten van de partij dat leden die in aanmerking wil-
den komen voor een vertegenwoordigende (of bestuurs)functie, dienden te verkla-
ren 'dat zij na mei 1945 niet zodanig betrokken zijn geweest bij handelingen, uitla-
tingen of voorvallen waaruit een nationaal-socialistische, fascistische of racistische 
gezindheid blijkt, of zij niet zodanig hebben deelgenomen aan activiteiten van de 
bezettende macht, dat een en ander een moreel beletsel zou vormen bij de kandida-
tuur voor het lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam. 9  In 1984 is deze 
clausule vervangen door een meer algemene eis dat kandidaten 'niet betrokken zijn 
geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen waaruit een fascistische of racisti-
sche gezindheid blij kt'.bo 

Naast deze gezindheidclausule stellen de statuten van D66 sinds 1968 de eis dat 
kandidaten voor het Kamerlidmaatschap deze functie als een volledige dagtaak 
beschouwen en derhalve bij verkiezing hun oude baan opzeggen en hun eventuele 
andere partijfuncties ncerleggen.11  In dit artikel is het anti-cumulatiestreven van de 
Democraten waarneembaar. P66 gaat in het verbieden van functiecumulatie het 
verst van alle politieke partijen. Bij andere partijen zijn bepaalde combinaties van 
functies wel mogelijk (bijvoorbeeld die van Tweede-Kamerlid en partijvoorzitter). 

- 

Sinds 1978 is ook de combinatie van een bestuurlijke of vertegenwoordigende 
functie binnen 1)66 niet het lidmaatschap van een andere politieke partij statutair 
verboden. Een jaar later werd ook de tegenovergestelde combinatie verboden. In 
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1981 is ten slotte het zogenoemde  'recall-recht' toegevoegd, indien een volksverte-
genwoordiger van D66 zijn of haar lidmaatschap van de partij opzegt, is het sinds-
dien regel dat hij of zij zijn of haar zetel ter beschikking stelt. 

Omdat de leden zelfde kandidaten voor de Tweede Kamer kiezen, kan het voorko-
men dat niet alle specialismen in de Kamer vertegenwoordigd zijn of dat er een One-

venredige vertegenwoordiging van vrouwen of allochtonen ontstaat. Dit prohi CCIII 

kan worden opgevangen door middel van een stemadvies dat het hoofdbestut1r aan 

de leden uitbrengt. Tussen 1978 en zooz bestond bij D66 de mogelijkheid een stem-

adviescommissie in te stellen, in 1986 werd deze mogelijkheid voor het eerst 
gebruikt. 12 

Voorstanders van het stemadvies betogen dat leden meer informatie krijgen \VLl 

neer deskundige D66'ers een advies uitbrengen over de geschiktheid van een kandi-
daat. Daarnaast kan een stemadvies van waarde zijn bij het streven naar een 
wichtige verdeling van kennis, ervaring, leeftijd en sekse in de fractie. Bij een dee[ 
van de partij bestaat behoefte aan een dergelijk advies. Tegenstanders van het st':"' - 

advies benadrukken de eigen keuzevrijheid en het one_man_one_votesYsteem 'J 

betwijfelen of het advies van een commissie wei onafhankelijk kan zijn. Zij Wij  7c 

erop dat het argument van een evenwichtige verdeling alleen opgaat als het stemad-

vies in zijn geheel wordt overgenomen. 
Het uitbrengen van een stemadvies was niet verplicht. Volgens het Huishoudelijk 

Reglement had het hoofdbestuur de mogelijkheid, niet de verplichting om een 
stemadvies uit te brengen. De Algemene Ledenvergadering kon ook om een stern-
advies vragen. Het hoofdbestuur moest dan aan het verzoek van de Algemene 
Ledenvergadering voldoen. In 1985 is door het congres gebruikgemaakt van deze 
mogelijkheid.  13  Ook in 1989 was het hoofdbestuur aanvankelijk niet van plan een 
stemadvies uit te brengen, maar het congres besliste anders en een paar maand 

later lag er toch een stemadvies. 
Uit onderzoek van de politicoloog Hiliebrand, die in 1992 een studie publiceerde 

naar kandidaatsteilingsprocedures in politieke partijen, blijkt dat het stemadvies in 

het door hem onderzochte jaar 1986 de belangrijkste factor was in het stemgedrag 

van de D66ieden.14  Ook Voerman constateert dat in 1986, 1989 en 1994 de leden 

het advies van de stemadviescommissie grotendeels volgden.  15  Voerman spreekt 

naar aanleiding van de door hem geconstateerde volgzaamheid van het stemadvies 

van een 'geleide democratie'.  16  Overigens kan, ook indien er wèl een stemadvies 
wordt gepubliceerd, worden gesteld dat de informatie die de leden krijgen, o11101  - 

doende aanknopingspunten biedt voor het uitbrengen van een deskundig oordeel 
over de kandidaten.17  

Voor dit democratische systeem geldt hetzelfde als voor de interne sluitvorm" 
zoals hierboven beschreven: er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. De com 
missie-Tommel constateerde in 1999 dat tweederde tot zevenachtste deel van de 
leden de stembiljetten bij de poststemming voor de kandidatenlijsten niet invult- 
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voerman stelt dan ook terecht  de vraag waarom D66'ers denken dat de gemiddelde kiezer zit te wachten op vergroting  van zijn mogelijkheden om de politieke besluit-vorming te beïnvloeden, terw
ijl de Democraten zelf 'zo massaal afzien van het uit-

brengen van hun stem bij de aanwijzing van de kandidaat
-volksvertegenwoordigers  va ti hun partij'. 18 Desondanks  en in ogenschouw genomen dat ieder systeem zowel voor als nadelen heeft, is het 

one-man-onevote_systeem in ieder geval het meest democratisch. 
Dir is ook de conclusie 

 van zowel Voerman als Hillebrand. De laatste stelt op basis cati de procedures  voor de kandidatenlijsten  van 1986 dat de leden van de andere drie grote partijen 'zeer 
Weinig invloed' hebben op de totstandkoming  van de kandidatenlijst en: 'De leden van 

D66 hadden in vergelijking met de andere par-
tijen veruit de grootste invloed op de totstandkoming  van de kandidatenlijst.' Op 
de uitkoni st van de Procedure heeft dit echter nauwelijks invloed. Bij D66 geldt 
evenals hij andere partijen dat de procedure leidt tot een kandidatenlijst  die een evenwichtige verdeling  tussen  mannen en vrouwen laat zien en waarbij zittende Kamerleden en hogeropgeleiden  doorgaans meer kans hebben op een hogere plaat-sing.  19 

Her democratische kiessysteem  van D66 behoeft naast de sturende werking van het stemadvies nog eentweede nuance  Niet de leden van D66, maar de aanwezige D66'ers op  dc 
 Algemene Ledenvergadering wijzen de lijsttrekker aan. Dit kan ertoe 

leiden dar de democratisch (middels  de poststemming) totstandgekomen uitslag van de kandidaatstelling  terzijde  Wordt geschoven bij de verkiezing van de nummer 
één op de lijst. Dit is behalve een theoretische mogelijkheid ook al twee keer prak-

tijk gebleken. In [981 stond Jan Terlouw na de stemming onder de leden op de vier-
de plaats van de kandidatenlijst  De Algemene Ledenvergadering  koos hem echter als lijsttrekker. In 1998 plaatsten de leden  Thom  de Graaf op de eerste plaats van de kandidatenlijs t, een uitslag  die maar voor één uitleg vatbaar was: de leden van D66 wilden De Graaf als lijsttrekker. Maar  het hoofdbestuur van de partij had enkele 
maanden eerder Els Borst reeds gepresenteerd als lijsttrekker. De leden die aanwezi

g  
waren op de Alge'-ne Ledenvergadering waar de verkiezing  van de lijsttrekker 
plaats vond, volgden het hoofdbestuur hierin en passeerden daarmee de keuze van 
de leden die hun stem hadden uitgebracht bij de poststemming. 

Lage organisatiegraad 
Veel van de in  (lit 

 boek beschreven organisatorische en financiële problemen van 066 
komen voort uit (Ie lage organisatiegra van de partij. Onder organisatiegraad 

wordt verstaan  de verhoudi  Parti 11 tussen het aantal kiezers dat bij verkiezingen op een J stemt en het aanta l 
"se" dat lid is van die partij. In vergelijking met andere Nederlandse  partijen heeft D6 

066 werd 6 altijd een zeer lage organisatiegraad gekend. Toen opgericht 
 was ongcve1 een op de tien kiezers lid van een politieke partij. 
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37 jaar later is dat nog maar amper 3% van het electoraat. Maar leden zijn noodzake-
lijk om de partij draaiende te houden. Ook vormen de partijleden het aanbod waar-
uit de partij haar kader rekruteert. De bestaande partijen konden in het verleden 
(en in mindere mate ook nu nog) een beroep doen op een vaste, georganiseerde ach-
terban. D66 wilde en wil geen apolitiek beroep doen op de loyaliteit van kiezers, het-
geen de partij kwetsbaar maakt.20  Mede daarom kent D66 tot op heden nog steeds 
een uitermate lage organisatiegraad (zie bijlage 9).  De verhouding tussen het aantal 
kiezers en het aantal leden ligt bij D66 tussen de 0,5 en 2,0. Alleen in 1982, toen het 
ledental relatief hoog was en het aantal kiezers laag, was de organisatiegraad korte 
tijd 4,2. Ter vergelijking: bij andere grote partijen schommelt de organisatiegraad 
globaal tussen 3  en 8.21  

De lage organisatiegraad van D66 wordt incidenteel versterkt. Zodra de peilingen 
voor D66 een neerwaartse beweging laten zien, zakt de inzet die leden en vrijwilli-
gers voor de partij plegen in. Bijvoorbeeld: als in 1971 op landelijk niveau de electo-
rale neergang inzet, vermindert de ondersteuning van de D66'ers op regionaal en 
lokaal niveau, die daardoor in toenemende mate geïsoleerd, gefrustreerd en gede-
motiveerd raken, met als gevolg dat een veel te kleine groep D66'ers de verkiezingen 
van 1972 moet dragen, met een mislukte verkiezingscampagne als resultaat. 

Dit probleem is vooral voelbaar in de afdelingen van D66. Ondanks het gegeven 
dat voor de oprichting van een afdeling in de beginjaren slechts negen leden nodig 
waren, bleef het aantal afdelingen in de beginjaren van D66 gering. Ook in later 
jaren lijden sommige afdelingen een kwijnend bestaan, met name in perioden van 
electorale neergang. Niet zelden komt het voor dat de lokale fractievoorzitter ook 
afdelingsvoorzitter en campagneleider is en gemeenteraadsleden zich voor een vol-
gende termijn kandidaat stellen omdat er geen nieuwe kandidaten zijn om de lege 
plekken op te vullen. 

Blijkbaar is de partij relatief slecht in staat om mensen aan zich te binden. De vraag 
is dan hoe dat komt. Om daarin enig inzicht te krijgen, kan worden gekeken naar 
de redenen waarom mensen lid worden van een politieke partij. in de literatuur 
over politieke partijen worden participatie, liet geven van (financiële) steun vanwe-
ge de ideeën van een partij, collectieve gewoonten (cultuur, 'mijn ouders waren ook 
lid') en carrièreperspectieven als motieven genoemd.22  Een in 1999 gehouden 
onderzoek onder de leden van D66 geeft hier enig inzicht in. 23 

D66 is van alle partijen de partij met (formeel) de meest democratische partij-
structuur en in theorie de partij waarin gewone leden de meeste invloed kunnen 
uitoefenen. Deze democratische structuur leidt bij D66 niet tot een groot aantal 
leden of een hoge organisatiegraad. Participatie lijkt dan ook niet de belangrijkste 
reden om lid te worden van D66. Toch geeft 40% van de leden aan dat de interne 
partijdemocratie een belangrijke reden is geweest om lid te worden. 

D66'ers zijn individualistische mensen die weinig ophebben met vooraf bepaalde 
vanzelfsprekendheden. Lid worden vanuit dergelijke overwegingen ligt bij Demo-
craten dan ook niet voor de hand en onderzoek toont dit ook niet aan. Blijven over 
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her geven van financiële steun vanwege de ideeën van de partij en carrièreperspec-
tieven. Om met de laatste te beginnen: onderzoek laat zien dat de helft van de leden 
nier actief is inde partij, dat een kwart tot maximaal vijf uur per maand aan de partij 
besteedt en ongeveer eenderde meer dan vijf uur. Vergeleken met andere partijen 

( tweederde niet actief) zijn D66'ers daarmee relatief erg actief. Relatief, aangezien 
D66 veel minder leden heeft dan de andere drie grote partijen en daarom meer werk 
door minder mensen moet worden gedaan. Dit betekent echter ook dat er relatief 
veel mogelijkheden zijn voor een carrière binnen D66. Mensen die hierop uit zijn, 
zullen hierin aanleiding zien om lid te worden. zo% van de leden geeft dit ook 
(mede) als reden aan. Rest het geven van financiële steun vanwege de ideeën van de 

partij. 2.1% van de leden van D66 zegt via het lidmaatschap een bijdrage te willen 
leveren aan de invloed van de partij, hetgeen ook via de financiële bijdrage zou kun-

nen. 
ivlaar, zoals ook al eerder uit onderzoek naar de motivatie van D66-kiezers naar 

voren kwam, de ideeën van de partij blijken toch de belangrijkste reden te zijn om 
lid re worden: heIst 45% van de leden geeft aan dat de beginselen van D66 reden zijn 
geweest om lid te worden.24  Dit is veel voor een partij die altijd heeft beweerd geen 
ideologie te hebben en juist vanwege haar pragmatische inslag het opstellen van een 
beginselprogramma heeft afgewezen. Daarmee is een belangrijk vooroordeel over 
D66 weggenomen. o66 heeft immers nooit bekend gestaan als de partij waarop 
mensen stemmen vanwege de ideologie of de ideeën van de partij. In de beeldvor-
ming werd de partij steevast afgeschilderd als een partij die was opgehangen aan de 
sterke, charismatische leider, met name ten tijde van Van Mierlo's leiderschap. Ove-
rigens wordt deze beeldvorming ook op het niveau van de kiezers door onderzoek 
gelogenstraft. In 1986, als D66 onder leiding van Van Mierlo een grote overwinning 
boekt na een periode van malaise, laat kiezersonderzoek zien dat liefst 84% van de 
kiezers het D66programina als belangrijkste reden opgeeft om op D66 te stemmen. 
Niet minder dan 78% (!), nagenoeg evenveel als bij de andere grote partijen, noemt 
de beginselen' van de partij als belangrijke motivatie. Het percentage van 49% dat 
zegt vanwege de lijsttrekker op D66 te hebben gestemd blijft bovendien ruim-
schoots achter bij de percentages die worden genoemd in het geval van CDA-lijst-
trekker Lubbers (64%) en PVDA-lijsttrekker Kok (53%).25  Terwijl D66 te horen 
krijgt dat ze zo afhankelijk is van haar lijsttrekker, tonen de cijfers aan dat dit voor 
PvDa en CDA nog sterker geldt. 

Het onderzoek naar de leden van D66 leverde ook een profiel van het 'gemiddelde 
D66-hid'  op. Deze is nagenoeg  gelijk aan dat van de 'gemiddelde D66-kiezer'.26  Uit 
het onderzoek bleek dat de gemiddelde leeftijd van D66'ers in vergelijking met 
andere partijen nog altijd laag is, to% is geboren vóór 1935 en ruim zo% is geboren 
na t96.27 Driekwart van de leden heeft een HBO- of universitaire opleiding genoten 
fl is daarmee in vergelijking niet leden van andere partijen bijzonder hoog opge-

8 /0 van de D66-leden rekent zich tot de (lagere en hogere) middenklasse. 
0 o van de leden reken t zich zeilti ier tot een bepaalde godsdienst oflevensbeschou- 
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wing,  een kwart van de leden noemt zichzelf wel christelijk. NRCHandels b/aol en de 
Volkskrant zijn onder de D66'ers de meest gelezen kranten. 

Een opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek is dat liefst de helft van de leden  
van D66 pas in de jaren negentig van de afgelopen eeuw lid is geworden. Vijf pro. 
cent is al lid sinds de jaren zestig. Voor 8o% van de leden geldt dat zij opzeggen van 
het lidmaatschap nagenoeg uitgesloten achten, maar daar staat tegenover dat 6% 
opzeggen van het lidmaatschap meer dan eens heeft overwogen.29  

In zijn boek De opkomst van de moderne kaderpartij betoogt de politicoloog Kook 
dat de daling van het aantal leden bij D66 met name vanaf de jaren tachtig  veel 
scherper is dan die bij andere partijen.30  Dit is echter niet juist. Alleen tijdens de 
grote crisis in 1974-1975, toen D66 op sterven na dood was, liep de partij leeg en 
waren er nog maar 300 leden over. De herleving onder Terlouw en Glastra van Loon 
legde de basis voor de uitbouw van D66 tot een stabiele partij met een vaste kern 
partijleden. De schommeling in het ledental van D66 is meer een zaak van adminis-
tratieve slordigheid dan van een sterke wisseling in partij appreciatie. Eind 1991 telde 
D66 bijvoorbeeld 11.325 leden, terwijl dit er tien jaar eerder, volgens de administra-
tie, nog 17.765 waren. De partijvoorzitter kon deze scherpe daling van het ledenaan-
tal maar moeilijk verantwoorden, totdat bleek dat ze het gevolg was van het feit dat 
de wanbetalers in 1982 van de ledenlijst waren afgevoerd. Het beeld dat bleef han-
gen was dat van de sterke schommeling in ledental. Maar wie het aantal wanbetalers 
van het ledental in 1981 aftrekt, komt niet veel hoger uit dan het aantal leden begin 
jaren negentig. Ook eerder al, in de herfst van 1973, had het ledental een dergelijke 
daling laten zien. Toen werden 1.500  van de 6.000 partijleden van de ledenlijst 
gevoerd omdat ze al twee jaar hun contributie niet hadden betaald.' 

De werkelijkheid na bijna 37  jaar D66 is dat terwijl alle politieke partijen in 
Nederland (met uitzondering van de sp en klein rechts) de afgelopen decennia te 
kampen hebben met fors dalende ledentallen, D66 een relatief stabiel ledental kent. 
In de tweede helft van de jaren tachtig had D66 globaal tussen de 8.000 en 10.000 

leden, vanaf begin jaren negentig schommelt dit aantal tussen de ii.000 en 15.000 

leden. In 2001, waarin de electorale aantrekkingskracht van D66 afnam, was 
opnieuw sprake van een aanwas van (300) nieuwe leden, in 2002 meldden 523 nieu-
we leden zich aan. 

Een politieke partij als D66 bereikt haar idealen niet zonder financiële middelen. 
Het permanent functioneren van de partij brengt al kosten met zich mee, de zoge-
noemde overheadkosten (huisvestingskosten, automatisering, mailing, publicaties, 
representatiekosten en dergelijke). Een partijapparaat is wat dat betreft net een 
onderneming. Daarbij komen dan nog eens bij de kosten voor partijspecifieke uit-
gaven als verkiezingsmateriaal, zaalhuur, vervoerskosten etcetera, en de periodieke 
uitgaven ten bate van de verkiezingscampagnes. 

Voor de bekostiging van deze uitgaven zijn politieke partijen in belangrijke mate 
afhankelijk van de contributies van de leden. Maurice Duverger heeft naar aanlei- 
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ding hiervan gesteld dat het democratische en het kapitalistische bij politieke partij-
en hand in hand gaan. Het beroep van partijen op de burger om hun stem op hen 

uit te brengen gaat gepaard met een beroep op diezelfde burger om financiële 
ondersteuning, die de activiteiten van de partij mogelijk moet maken.32  Het leve-
ren van een financiële bijdrage aan een politieke partij is in feite ook een manier van 
politieke invloed uitoefenen.3  De partijorganisatie is er mede op gericht deze gel-

den te innen. 
Of het ledental nu een positief of een negatief beeld vertoonde, de financiële situ-

atie van D66 is door de jaren heen vrijwel voortdurend ontoereikend geweest. Net  
als andere partijen is D66 als Organisatie in financieel opzicht kwetsbaar, omdat ze 
niet beschikt over een substantieel eigen vermogen. De partij is voor een belangrijk 
deel afha okelijk van giften en overheidssubsidies. Een deel van de giften is afkom-

stig van leden van de partij die kosten maken ten bate van de partij, maar deze uit 
eigen zak betalen. De onkostendeclaratie wordt hiervoor omgezet in een gift aan de 
partij. Een andere vorm van inkomsten waar 1)66 sterk van afhankelijk is, zijn de 
subsidies die van overheidswege worden verstrekt. Een van die subsidies is die voor 
televisie-uitzendingen in het kader van politieke partijen. Volgens onderzoek door 
Koole declareerde D66 in de periode 1974-1980 minder voor de subsidie die partijen 
voor de zendtijd op televisie kunnen krijgen dan waarde partij recht op had. Dit is 
opmerkelijk gelet op de financiële positie van de partij. 

Sinds 1971 15 het recht op subsidie voor in de vorm van een stichting aan de partij 
verbonden wetenschappelijke instituten wettelijk vastgelegd. Sinds 1975 komen 
ook scholings- en vormingsinstituten voor subsidie in aanmerking en sinds 1976 
ook Jongerenorganisaties. Deze subsidieregelingen zijn van groot belang, gelet op 
de geringe financiële kracht van partijen. Bij F166 bleek dit belang van subsidie heel 
duidelijk toen de Democraten bij de inwerkingtreding van de subsidiewet in 1971 

een tot dan toe voor de partij onbetaalbaar wetenschappelijk bureau oprichtten. 
Ook het opleidingscentrum en de jongerenorganisatie van D66 werden pas opge-
richt (in respectievelijk 1979 en 1985) nadat hiervoor subsidieregelingen in werking 
waren getreden (in respectievelijk 1975 en 1981) .34  De subsidies zijn afhankelijk van 
het zetelaantal in de Tweede Kamer, maar was in het verleden ook afhankelijk van 
de  matching  jitnds die een partij in de vorm van eigen inkomsten weet binnen te 
halen. De matchznçJii/s regeling was voor D66 ongunstig, omdat de subsidierege-
lingen de druk op de begroting juist verhogen in plaats van verlagen. In totaal is D66 
VOOr Ongeveer 37% afhankelijk van subsidieregelingen.35  Na de zware verkiezing-
snederlaag  in 1982 was deze afhankelijkheid goed voelbaar. Het opleidingsinstituut 
PVsI kroop een jaar later financieel door oogvan de naald, en ook de financiële posi-
tie van het SWB was gedurende enkele jaren kritiek. Zonder extra financiële steun 
kon het wetenschappelijk bureau een aantal taken niet meer uiwoeren.36  Ondanks 
een bezuinigingsoperatie bleef er een nadelig saldo op de s-begroting voor 1984  'an  bijna 40.000 gulden.r 

De krappe financiele ruimte is bij de Democraten altijd een belangrijke bottleneck 
geweest Het br engt son is  met zich mee, maar legt de partij ook beper- 
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kingen op bij het opbouwen van een professionele organisatie, het organiseren van 
activiteiten en het voeren van campagne en daarmee indirect bij het verwezenlijken  
van haar doelstellingen. 

Interne verhoudingen 

Behalve de lage organisatiegraad en daaruit voortkomende financieel zwakke posi-
tie van de partij, staat ook de zwakke bestuursstructuur en -cultuur binnen D66 cie 
slagvaardige organisatie in de weg. 

In bijna alle politieke partijen ligt het politieke zwaartepunt bij de Tweede-
Kamerfractie. Bij de VVD is dit van oudsher het geval, bij de PVDA is het zwaartepunt 
in de loop van de tijd in de richting van de fractie verschoven. Hoewel volgens het 
oorspronkelijke idee de partij de algemene uitgangspunten bepaalt en de Tweede-
Kamerfractie de actuele politieke stellingname bepaalt, is ook bij D66 de Tweede-
Kamerfractie wat betreft de bepaling van de politieke koers verreweg dominant. 
Het organisatorisch primaat ligt bij de besturen, het politieke primaat bij de fracties 
en de ledenvergaderingen. 

Het structuurcongres in 1968 wilde de verantwoording van de fractie naar de par-
tij toe expliciet regelen. Iedere vier jaar zou de fractie in zijn geheel verantwoording 
moeten afleggen. In de statuten is deze wens niet expliciet terug te vinden. Wel kan 
op congressen het beleid van de Tweede-Kamerfractie aan de orde worden gesteld. 
In 1969 is ook geëxperimenteerd met zogenoemde 'Derde-Kamerbijeenkomsten'. 
Tijdens deze bijeenkomsten legden de Tweede-Kamerleden van D66 in het open-
baar verantwoording af voor de ingenomen standpunten en de ingediende voorstel-
len. Op  die manier kregen de kiezers van D66 een unieke gelegenheid om in direct 
contact te treden met hun volksvertegenwoordigers. De eerste bijeenkomst in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam werd echter slecht bezocht en ook daarna zouden de 
Derde-Kamerbijeenkomsten niet van de grond komen. Wel werd in de beginjaren 
van D66 door individuele Kamerleden regelmatig tekst en uitleg gegeven over 
standpunten die waren ingenomen tijdens Kamerdebatten. In het partijblad Demo-
craat stonden vaak ingezonden artikelen van Kamerleden. Naarmate de jaren vers-
treken, werd dit duidelijk minder. In 1982- was deze ontwikkeling voor (R)appèl 
aanleiding ervoor te pleiten dat alle D66-fracties 'zich meer en vaker zouden moeten 
legitimeren naar de leden toe.'38  

Sinds 1984 is een regel in het Huishoudelijk reglement opgenomen, die eerder al 
op de kandidaatstellingsformulieren te vinden was, namelijk dat een volksvertegen-
woordiger van D66 desgevraagd verantwoording dient af te leggen tegenover de 
leden van de partij. Deze regel staat op enigszins gespannen voet met de staatsrech-
telijke regel van het vrije mandaat. Dit houdt in dat gekozen volksvertegenwoordi-
gers formeel 'zonder last of ruggenspraak' (sinds de grondwetswijziging in 1983 
alleen 'zonder last') hun functie vervullen. Een volksvertegenwoordiger van D66 
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kan (formeel) echter individueel ter verantwoording worden geroepen. In de prak-
tijk komt dit echter nauwelijks voor.  

Dc  Democraten hebben het hoofdbestuur opzettelijk weinig gewicht gegeven. 
Hoofdbestuursleden worden voor twee jaar gekozen en kunnen slechts een keer 
worden herkozen. Dubbelfuncties zijn uitgesloten. Het hoofdbestuur van D66 
heeft altijd een zeer geringe politieke rol gespeeld. Het hoofdbestuur wordt geacht 

de o rganisatorische zaken voor zijn rekening te nemen, de politieke standpuntbepa-
ling wordt door de Tweede-Kamerfractie voor haar rekening genomen. Wel is de 
partijvoorzitter in beginsel bij de fractievergaderingen aanwezig en heeft daarin een 
adviserende stem. In de praktijk heeft de partijvoorzitter echter weinig te vertellen 
als her om de politieke kers of de inhoudelijks standpuntbepaling gaat.39  Door de 

)aren heen, is het dominante beeld dat de Tweede-Kamerfractie geen enkele bemoei-
enis van het hoofdbestuur accepteert. Het hoofdbestuur dient zich bezig te houden 
met her organisatorische bestuur van de partij en zich niet te bemoeien met poli- 
tiek, zo is  dc  gangbare opvatting. Dit heeft tot gevolg dat achtereenvolgende partij- 
voorzitters zich buiten spel gezet voelen; niet serieus genomen, en gefrustreerd 
raken over hun ondergeschikte rol. Een aantal partijvoorzitters wist zich enigszins 
aan deze ondergeschikte rol te ontworstelen, hetzij doordat zij persoonlijk meer 
gewicht in de schaal legden, zoals Jan Glastra van Loon en Henk Zeevalking, hetzij 
doordat ze voor D66 als partijorganisatie veel betekenden in een periode dat de par- 
tij in een crisis verkeerde, zoals Jan ten Brink en Jacob Kohnstamm. 

Een gebrek aan afstemming en communicatie tussen het bestuur en de volksver-
tegenwoordigers houdt het gevaar in zich dat er gesloten circuits ontstaan die langs 
elkaar heen en In het ergste geval tegen elkaar inwerken. Het bestaan van dergelijke 

I- a culturen komt duidelijk naar voren in een briefwisseling tussen de 
Tweede-Kamerfractie van D66 en het hoofdbestuur in 1996. Bij de leden van het 
hoofdbestuur bestond in die tijd het gevoel dat de betrokkenheid van de fractie bij 
de partij te wensen overliet.40  De fractie zou geen of weinig aandacht besteden aan 
rapportages uit de partij en niet betrokken zijn bij de voorbereiding van partijcon-
gressen. De aanwezigheid van de fractie bij hoofdbestuursvergaderingen liet te wen-
sen over en de r,-actie toonde evenmin betrokkenheid bij de permanente campagne, 
aldus de bestuursleden Het hoofdbestuur verweet de Tweede-Kamerfractie dat 
deze haar medeverantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van de partij 
verwaarloosde  Bij  dc  Fractie leefde het tegenovergestelde gevoel. De fractieleden 
ervoeren 'weinig opbo uwende feedback op de verrichtingen van de fractie vanuit het 
HB/DB Bovendien verweet de fractie het hoofdbestuur 'weinig inlevingsvermogen 
in de positie van de fractie als coalitiegenoot'. 'Zolang het partijbestuur politiek 
irrelevant  blijft, is  dc  partijonverschilligheid van de Tweede-Kamerfractie een 
natuurlijke  (maar nog steeds onverantwoordelijke) reactie'41,  zo constateerde toen-
malig hoofdbestuurslid Brackel. 

De relatie tussen her bestuurslid en het Tweede-Kamerlid is die van de niet-poli-
ticke amateur  die een deel van zijn vrijetijd opoffert om D66 als partijorganisatie 
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draaiende te houden versus de beroepspoliticus die met een mandaat van  dc  idezers  
werkt in het hart van politiek Nederland. Maar ook binnen het hoofdbestu ur van beu 
de partij zijn in het verleden problemen met de onderlinge verhoudingen geweest. mvi 
Van oudsher heeft er een 'strijd' bestaan tussen het hoofdbestuur en het dagelijks 500 
bestuur, een strijd die niet zelden werd uitgelegd als een gebrek aan eenheid binnen zijn 
het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur, dat meer dan het hoofdbestuur betrok-ken  dat 
was bij de dagelijkse gang van zaken, zou de 'krenten in de pap' voor de neus van het is' 
hoofdbestuur weghalen. Hoofdbestuursleden klaagden verder over de overvolle tin 
agenda's van de vergaderingen.  chi  

Met name vanaf 1991 heerste er grote onvrede bij het hoofdbestuur over de relatie het 
met het dagelijks bestuur. De regiohoofdbestuursleden voelden zich te weinig 
betrokken bij de besluitvorming, die merendeels in de 'ivoren torens' van het dage- uit 
lijks bestuur plaatsvond. Het hoofdbestuur voelde zich gedegradeerd tot een bes 

applausmachine van het dagelijks bestuur.42  Ook de 'werkgroep functioneren I in' Ka 

concludeerde dat het hoofdbestuur niet goed functioneerde.43  Het dagelijks vat 

bestuur dicteerde te veel de besluitvorming zonder het hoofdbestuur daarin te dal 

betrekken, in het hoofdbestuur vond te weinig politiekinhoudelijke discussie plaats (a 

en de sturing van het hoofdbestuur op de partij was onvoldoende. De afschaffing  rM 

van het onderscheid tussen hoofd- en dagelijks bestuur in  woo  lag dan ook voor de he 

hand. Een verkleind bestuur ging verder onder de naam 'landelijk bestuur'.  Flit  

De lijst-Van Mierlo? 

Lange tijd stond de naam Hans van Mierlo voor veel mensen gelijk aan D66, en 
bestond de neiging om te denken  dater  voor D66 geen leven was na Van Mierlo. De 
tijd heeft het tegendeel bewezen, maar meer dan bij andere partijen lijkt het gezicht 
van D66 verbonden met die ene persoon die het boegbeeld van de partij is. Waarom 
is juist bij D66 de positie van de partijleider zo belangrijk en hoe verhoudt dit zich 
tot het ideaal van directe democratie? 

Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van d;persoon van Van Mierlo, die zeer 
lang (van 1966 tot 1973 en van 1985 tot 1997) partijleider was. Van Mierlo was voor 
de presentatie van D66 van groot belang. Hij was het gezicht van de partij, die met 
zijn charismatische uitstraling en de manier waarop hij zaken verwoordde mensen 
boeide en een belangrijke factor was in het binden van kiezers aan D66. 

Indien één persoon zo lang het gezicht van een politieke partij bepaalt, ontstaat 
als vanzelf een onlosmakelijke associatie. Maar het opmerkelijke in het geval van 
D66 is dat Van Mierlo die lange periode helemaal niet nodig had om zich als het 
vanzelfsprekende gezicht van D66 te ontwikkelen. Vaak kan pas achteraf worden 
geconstateerd dat een partijleider lange tijd het gezicht van een partij heeft bepaald 
en kan worden geconcludeerd dat hij blijkbaar het nodige gezag heeft verkregen. 
Van Mierlo daarentegen had dat gezag schijnbaar van nature. Voor de achterban 
van de Democraten bereikte Van Mierlo al snel de status van 'heilige'. Zijn positie 
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van de kiezers in de partij was gedurende twee perioden onbetwjst.44  Als Van Mierlo een zaal pdbestuur van 
geweest. igen 

betrad werd het stil en als hij sprak leken de Democraten  gegrepen door een bijna 
 
mythische fascinatie voor hun leider. Van Mierlo 

het dagelijks  
moest het hebben van zijn per- 

soon  jkheid; hij kon (behalve in 19) de hele fractie in 
nheid binnen 

zijn eentje overtuigen  van zij  fl  gelijk en de sfeer toch goed houden. Zijn opvolger Terlouw merkte hierover 
ur betrokken op dat Va Mierlo een kamer vol mensen ervan kan overtuigen dat twee plus twee vijf 

de neus van het is.  4 5 Ook op congressen had Van Mierlo de zaken volledig  in de hand. De opvat 
de overvolle ringen van de partijleider over de te volgen strategie waren doorslaggeve

nd. Zijn 
charisma compenseerde de onvrede met de koers van de partij. Een goede rede voor 

ver de relatie her congres en de leden stemden massaal in met zijn voorstellen. 
dat :h te weinig  Her beeld D66 min of meer gelijk staat aan Van Mierlo, komt dus niet 

rilt de lucht vallen. Dit geheel  ,an  het dage- 'Van Mierlo-effect' wordt echter niet door kiezersonderzoek erd tot een bevestigd. Zo blijkt uit onderzoek naar het stemgedrag  van de kiezers bij de Tweede- 
tioneren HB' 

let dagelijks 
Kamerverkiezingen van 1986, die worden gezien als de bevestiging  van de comeback van Van Mierlo, dat 11,4% van de kiezers 0P D'66 heeft gestemd vanwege de kandi- 

ur daarin te daren, renwijl dit bij het CDA van Lubbers 19,3% is. Een kwart van de kiezers 
cussie plaats 
afschaffing 

(26,6%, her hoogste percentage van alle partijen) koos D66 vanwege haar program- ma, liefst o,6% kon geen betere reden geven dan 
de 'beste 

00k voor de 
gewoon op Partij' te hebben gestemd.46  Zo er dus sprake was van een 'Van Mierlo-effect', was dit effect 

ur'. nier groot. In de beeldvorming  was dit effect er ontegenzeggelijk wèl. 

Toch is dir beeld van de allesoverheersende  partijleider maar ten dele waar. Van Mierlo was van  nature een sterke persoonlijkheid,  maar met de rol van partijleider  wist hij, zeker in de beginjaren van zijn partijleiderschap, niet altijd evengoed raad. 
Hij had de autoriteit van partijleider in de schoenen geschoven gekregen en moest 

daar noodgedwongen mee omgaan. Een belangrijke rol speelde daarbij Van Mier-
]o's informele CIrCUit.47 Van Mierlo had de gewoonte om een aantal mensen om zich 
heen te verzamelen met wie hij op een lijn dacht te zitten. Niet zelden riep hij een 

aantal mensen bij elkaar die hij kende of waarvan hij had gehoord om eens bij elkaar 
te komen om te praten. Van Mierlo maakte hiervan met name gebruik op momen

-ten dat er naar zijn mening  aanleiding  was om na te denken over de koers van de 
partijen hij op dat punt van het hoofdbestuur weinig ve

rwachtte. In een informele sfeer creëerde hij draagvlak voor zijn ideeën, testte hij zijn ideeën op een groepje ver- 
wanten en zocht hij feedback. 

Uitkomsten  van deze sessies werden als voorstel van het hoofdbestuur  aan het congres voorgelegd of als idee van Van Mierlo in het hoofdbestuur  besproken. Hier-
door ontstond liet beeld dat Van Mierlo al dat soort voorstellen zelf bedacht en 
daarmee een prominent stempel op de partij drukte, maar niet zelden waren deze 
voorstellen her resultaat van het denkwerk in dit informele circuit. De eerste keer 
dat dit zo gebeurde was het brainstormweekend waarde Leidse resoluties uit voort-
kivam en (zie ho0 Edstuk a). Eenzelfde  gang van zaken vond later plaats voorafgaand aan de torsrandkoming  van het beleidsplan. 

365 



HOOFDSTUK 8 

Dit informele circuit is binnen D66 een traditie geworden waar ook latere partij-
leiders gebruik van maakten. Ze heeft over een lange periode een grote invloed 
gehad op de koers en manier van denken binnen D66. De 'denktank' van Van 
lo 

r-
Jo is door de jaren heen redelijk homogeen gebleven.48  Hierdoor ontstond een oligar-
chiseringsproces waarmee een partij-elite werd gecreëerd die voor een belangrijk 
deel de koers en besluitvorming in de partij bepaalde. 

Van Mierlo gaf geen leiding aan de fractie in traditionele zin. Kamerleden werden 
grotendeels vrijgelaten. Zolang een onderwerp hem niet interesseerde, besteedde 
Van Mierlo er ook weinig aandacht aan. Dit had wel als nadeel dat fractieleden zich 
soms ondergewaardeerd voelden of weinig aandacht voor hun onderwerp kregen. 
Vond Van Mierlo een onderwerp wel belangrijk, dan deed hij zijn invloed sterk gel-
den. Fractieleden moesten zich dan ook schikken naar de opvatting van de fractie-
leider. Als fractieleider stuurde Van Mierlo het standpunt van de fractie dan steevast 
in de door hem gewenste richting. De kwaliteit van de inbreng van het verantwoor-
delijke Kamerlid deed er minder toe dan de mening van de voorzitter. Dit kon ook, 
want er was geen alternatief voor de charismatische leider. 

De periode 1989-1993 kan worden gezien als een uitzondering. In deze periode 
kende D66 een zeer sterke Tweede-Kamerfractie, waarin mensen als Wolffenspergcr 
justitiebeleid), Kohnstamm (euthanasie), Tommel (milieu) en Groenman (sociale 

zaken) in belangrijke mate gezichtsbepalend waren. Het is dan ook opmerkelijk dat 
juist in deze periode het beeld dat D66 bestaat bij de gratie van Van Mierlo het meest 
prominent geventileerd werd. 

Een gevolg van de positie van Van Mierlo was wel dat mensen met eigen ambities 
binnen de partij weinig ruimte kregen. Zolang de neuzen dezelfde kant op stonden, 
was de samenwerking uitstekend. Van Mierlo was ook typisch iemand die zich 
omringde met medewerkers waar hij blind op kon varen. Dit is ook een van de rede-
nen waarom het tussen Van Mierlo aan de ene kant en Jan Terlouw en Laurens-Jan 
Brinkhorst aan de andere kant niet liep. Zij hadden hun eigen ambities die niet 
strookten met de denkbeelden van Van Mierlo. Maar ook mensen die het in begin-
sel eens waren met de koers van de partijleidp, hadden het moeilijk. Ze werkten 
volledig in de schaduw van de partijleider, die het beleid grotendeels dicteerde en 
geen of weinig ruimte liet voor de eigen ideeën van anderen. Menig partijvoorzitter 
besloot om zich niet voor een tweede termijn herkiesbaar te stellen vanwege het feit 
dat hij of zij als voorzitter van het hoofdbestuur onvoldoende ruimte kreeg voor het 
(mede) richting geven aan de koers van de partij. Partijvoorzitter Van Lookeren 
Campagne bijvoorbeeld vertrok omdat hij niet langer in de schaduw van Van Mier-
lo  wilde werken en ook partijvoorzitter Jansen stelde zich niet herkiesbaar nadat hij 
met Van Mierlo in conflict was gekomen.49  

De persoonlijkheid van Van Mierlo speelde dus een essentiële rol. Ook bij Jan Ter-
louw was het gezag dat hij als partijleider had grotendeels gebaseerd op zijn per-
soonlijkheid. Maar in tegenstelling tot Van Mierlo had Terlouw dat gezag niet van 
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nature, maar heeft hij het moeten verwerven. Gedurende de eerste jaren van zijn 
fractievoorzitterschap was Terlouw een grote onbekende, die ook aan het feit dat hij 

succesvol was als schrijver van bekende kinderboeken geen (politiek) gezag kon ont- 

lenen. 
De kracht van Jan Terlouw als partijleider was veel meer dan bij Van Mierlo 

afhankelijk van andere factoren dan zijn eigen charisma of aantrekkingskracht als 

partijleider. Terlouw was als fractieleider geen strakke organisator en individuele 
Kamerleden kwamen meer aan bod. Kwaliteit en een goede onderlinge sfeer waren 
erg belangrijk voor de uitstraling van de fractie als geheel, zij het dat de Democraten 
hierin niet altijd slaagden: de achtmansfractie (1977-1981) was een sterke fractie, die 
van zeventien (1981-1982) niet. Ook speelde het tijdvak mee. In de periode 1976-
198 1 WCS Terlouw politiek tactisch sterk en maakte hij D66 weer geloofwaardig. Het 

hie ropvolgende verkiezingsresultaat in 1981 was sterk met zijn persoon verbonden. 
Hoezeer de persoonlijkheid, of beter: de perceptie van de persoonlijkheid, van de 

partijleider van belang is, heeft Maarten Engwirda als geen ander ondervonden. 
Engwirda die Jan Teriouw opvolgde als partijleider, werkte zich als fractievoorzitter 
drie slagen in de rondte', maar in de peilingen ging D66 niet omhoog. Net  als Ter-
louw in zijn beginperiode kreeg Engwirda het niet voor elkaar. Maar waar bij Ter-
louw vertrouwen in de partij bestond over zijn kunnen, was er twijfel over de capa-
citeiten van Ertgwirda. Niet professioneel (men vond hem wei goed) en nog niet 
eens omdat men hem niet mocht ('reuzeaardige man') maar vooral het feit dat hij 
naar buiten roe niet 'verkocht'. Hij had ondanks al zijn kwaliteiten niet het charis-
ma dat kr1ouw en met name Van Mierlo wei had. 

De in de beeldvorming dominante positie van de D66-partijleider heeft behalve 
voordelen ook enkele belangrijke nadelen. In de eerste plaats laten grote leiders zei-
den goede opvolgers na, zo ook binnen n66. Met name de opvolgers van Van Mier- 
lo  hadden het altijd lastig om hun voorganger te doen vergeten: Terlouw in 1973-

1976, Borst en De Graaf vanaf 1998. Ten tijde van Van Mierlo bestond er ook geen 
ruimte om voor opvolging te zorgen. Opvolging was altijd wel voer voor speculatie, 
met name in de media, maar officieel werd er niet over gesproken en werd niets 
geregeld. Daar komt hij dat Van Mierlo als eigenschap had dat hij besluiten altijd 
pas op het laatste moment nam, ook als het ging om zoiets belangrijks als opvol-
ging. Daardoor stond er per definitie geen goede opvolger klaar die het stokje van de 
partijleider kon overnemen.  

Dc  sterke rol van de partijleider brengt nog een groot risico met zich mee: door de 
leider te (proberen te) beschadigen, breng je ook zijn partij schade toe. De afhanke-
lijkheid van de partijleider maakt de partij kwetsbaar. Het is die troefkaart die door 
andere partijen meerdere malen is gespeeld. Terlouw ondervindt dit door de, mede 
door de PVDA aangewakkerde, scherpe kritiek tijdens zijn periode als minister van 
Economische Zaken. En ook Van Mierlo ondervindt dit als minister van Buiten-
landse Zaken, als de \wri al haar pijlen op de D66-leider richt. 
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De dominante rol van de partijleider staat ten slotte op gespannen voet met de 
democratische structuur van D66. Voormalig partijleider Terlouw verwoordde zijn 
positie als volgt: 

'Iemand die zich democraat voelt en tegelijkertijd politiek leider is van een 
politieke partij, moet zich voortdurend afvragen met hoeveel klem hij een 
bepaald onderwerp in zijn partij mag belichten. Geeft hij krachtig uiting aan 
zijn standpunt, dan toont hij leiderschap, maar hij beïnvloedt de discussie 
misschien meer dan democratisch verantwoord is. Wacht hij met het geven 
van zijn mening tot de besluitvorming praktisch is afgerond, dan heeft hij zijn 
invloed in ieder geval niet misbruikt, maar ook niet ten nutte van de partij 
gebruikt. '50 

Deze uitspraak geeft aan dat Terlouw zich bewust was van de spanning tussen sterk 
leiderschap en democratie. Omdat het onvermijdelijk is dat naar de fractievoorzit-
ter met extra aandacht wordt geluisterd, hield Terlouw zich, wanneer het op besluit-
vorming aankwam, vaak op de achtergrond. Als het echter om strategische beslis-
singen ging die van belang waren voor de koers van de partij, dan mengde Terlouv 
zich wel opvallend in de discussie. De fractievoorzitter hoort immers voorop te 
lopen bij het uitdragen van de koers van de partij. Daarover zegt Terlouw: 

'Vooral als het gaat om partijpolitieke strategie heeft de fractievoorzitter, vind 
ik, het recht om met alle oirbare middelen te proberen om zijn zienswijze 
erdoor te krijgen in het congres.'5' 

Terwijl D66 pleit voor radicale democratisering is ze tegelijkertijd symbool gewor-
den van een sterk op de persoon van de partijleider gerichte politieke partij. 

Toch behoeft het beeld dat hierboven van de rol van de partijleider is geschetst 
enige nuancering. In de afgelopen decennia is de persoon in de politiek steeds 
belangrijker geworden. Met name verkiezingscampagnes draaien steeds meer om de 
lijsttrekkers van de politieke partijen. ijet waren de andere partijen die D66 altijd 
verweten dat ze bestond bij de gratie van partijleider Van Mierlo. Maar het waren 
diezelfde partijen die tijdens verkiezingscampagnes de aandacht op hun lijsttrekker 
trachtten te vestigen en zo de ontwikkeling naar een meer op de persoon gerichte 
politiek versterkten. Met name de PVDA was hierin zeer bedreven, met campagne-
leuzen als 'Kies de minister-president' (Den Uyl) en 'Kies Kok'. Ook 'Laat Lubbers 
zijn karwei afmaken' (CDA) en 'Een stem op Jan is een stem op Joop, kies dus Hans' 
(vvn) zijn voorbeelden van een zeer op de persoon van de lijsttrekker gerichte cam-
pagnestrategie. 

Deze strategie duidt erop dat ook de andere partijen in belangrijke mate afhanke-
lijk zijn van hun partijleider. Ook bij andere partijen is de partijleider het boegbeeld 
van de partij en ontstaat bij een langdurig partijleiderschap een sterke associatie tus-
sen de partij en de partijleider. Niet voor niets werd CDA-leider Ruud Lubbers door 
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t de NRC Handelsblad 'de Hans van Mierlo van het CDA' genoemd. 2  Door deze ont- 

zijn wikkeling is het verschil tussen D66 en de andere partijen op dit punt dan ook afge- 

nOfliCfl.5  

Conclusie 

Stijn Verbeeck, jarenlang verslaggever van de congressen voor het partijorgaan 

Democraat, heeft de werking van de D66-democratie eens als volgt beschreven: 

11fl 
'Stel, je leest in het congresboek een motie, bijvoorbeeld over het fokken van  

cads. Dc  tekst staat je niet ian, maar je vreest dat de tekst wordt aangenomen. 
Dan dien je even een motie van orde in met betrekking tot de congresagenda. 
Daarin stel je: 'Be A1.Y  etc.,  overwegende dat ezels buitengewoon aardige en 
nuttige Weren zijn, is van oordeel dat het buiten mooi weer is, besluit vandaag 
niet over ezels te praten en gaat over tot de andere futiliteiten van de dag." Je 
moet WC  even zorgen dat je motie vóór de ezelsmotie behandeld wordt en snel 
wordt afgewerkt.'54  

Het ultradernocratische systeem van de Democraten heeft zo ook een humoristi-
sche kant. Ieder congres wordt wel minstens één niet-serieus onderwerp behandeld 
dat tot grote hilariteit leidt. Maar afgezien daarvan moet worden geconstateerd dat 
het ideaal van een interne partijdemocratie op gespannen voet staat met de nood-
zaak van een slagvaardige partijorganisatie en besluitvorming. De beperkte groep 
(kader)leden die deelneemt aan de besluitvorming op congressen, de zware belas-
ting van de congtesagenda's, de formeel gelijke maar in de praktijk grotere invloed 
van partijprominenten en de invloed van het hoofdbestuur op de besluitvorming 
doen afbreuk aan het nagestreefde ideaal. Voor de kandidaatstellingsprocedures 
geldt hetzelfde: een grote invloed van het stemadvies en slechts weinig leden maken 
gebruik van hun stemrecht. De lage organisatiegraad brengt grote organisatorische 
en financiële risico's en beperkingen met zich mee. Aan D66 worden de eisen gesteld 
van een grote partij, terwijl ze een kleine is. De interne verhoudingen worden 
gekenmerkt door het politieke primaat van de Tweede-Kamerfractie, een onderge-
schikte tol voor het hoofdbestuur respectievelijk landelijk bestuur en een dominan-
te rol voor de partijleider. 

Met betrekking  tot de partijorganisatie van D66 zijn twee citaten typerend. D66-
Staatssecretaris Wim Dik zegt in 1981: 

Iedereen werkt als een paard, ongeveer in de richting van het goede doel en 
slikt welgemeende maat verkeerd uitgepakte adviezen en ondersteuning. Maar 
steeds vaker struikelen velen languit en geïrriteerd over hoeveelheden dubbel 
verricht of in het geheel nier verricht werk, waarbij kostbare energie door 
gebrek aan doelmatige  coördinatie verloren gaat.'55  
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En oud-fractievoorzitter Brinkhorst stelt in een interview voor dit boek: 

'Er was geen behoefte om de partij organisatorisch sterker te maken. De orga-
nisatie is altijd een ondergeschoven kindje geweest. Het werd gezien als een 
tweederangs activiteit waarmee je je beter niet bezig kon houden als je politiek 
carrière wilde maken. Dan moest je op congressen moties indienen en zo. ( ... ) 
Organiseren is nooit iets geweest van de cultuur van D66. Het is ook inherent 
aan het iets anarchistische wat de partij altijd heeft gehad.' 

Met deze twee citaten zijn zowel het probleem als de oorzaak van het probleem 
weergegeven. De interne partijorganisatie is binnen D66 altijd een van de grote 
punten van onvrede geweest. Keer op keer hebben speciaal daartoe ingestelde 
hoofdbestuurscommissies zich gebogen over de mankementen in de structuur van 
de partij. Telkens kwamen zij met voorstellen om hierin op punten verbetering aan 
te brengen, maar nooit heeft de partij het aangedurfd om de partijstructuur radicaal 
te herzien. Dit is het gevolg van de partijcultuur binnen D66. De Democraten zijn 
eigenlijk altijd de politieke amateurs gebleven die ze in 1966 waren. Daar komt bij 
dat D66'ers verschillende soorten mensen zijn, individualisten, non-conformis-
tisch, soms een beetje anarchistisch en moeilijk op een lijn te brengen. Eigenlijk wil 
iedereen zijn eigen partijtje hebben. D66'ers zijn een ramp als het om organiseren 
gaat, is een veelgehoorde uitspraak onder Democraten, die blijkbaar niet terug-
schrikken voor zelfkritiek. Het zit niet in de aard van D66'ers om de partijorganisa-
tie strak te organiseren. Maar niet alleen de formele partijstructuur lijdt aan dit 
gebrek. Ook de Organisatie van alledaagse aangelegenheden en zelfs de intermense-
lijke omgangsvormen kenmerken zich niet zelden door een gebrek aan coördinatie 
en doordachtheid. De genoemde voorbeelden van miscommunicatie staan daar-
voor model. 

D66 heeft het dan ook voor een deel aan dit onvermogen tot organiseren te dan-
ken dat de partij niet in staat is om te voldoen aan de doelstellingen en verwachtin-
gen die ze zichzelf oplegt. Een gedegen partijorganisatie is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van ideeën en het met kracht uijvoeren van beleid. Wijzigingen in de 
partijorganisatie dienden bij de Democraten echter altijd te passen binnen de D66-

partijcultuur. Wijzigingen die in de richting gingen van meer structuur of profes-
sionalisering werden veelal in strijd ervaren met de losse vrijwilligersorganisatie die 
D66is. 

Decentralisatie en eigen verantwoordelijkheid staan symbool voor de openheid 
en toegankelijkheid van D66 en mogen niet worden beperkt door formele structu-
ren, zo meent men bij D66. Maar structuur kan de toegankelijkheid en de effectivi-
teit van de rol van het individuele lid juist vergroten. De doelstellingen van de partij 
zouden beter tot hun recht komen indien de Democraten zouden kiezen voor een 
betere (lees: strakkere) organisatie. Maar D66'ers willen zich niet laten inkaderen. 
Dit werd al in 1967 duidelijk en na bijna 37  jaar is er op dit punt weinig veranderd. 
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Gelet op de doelstellingen van D66 (vergaande democratisering) zou implemen-
tatie van de D66-idealen moeten leiden tot kleinere partijorganisaties. Met gebruik-
making van moderne technieken zou in het meest vergaande model (directe demo-
cratie) zelfs politiek zonder partijen denkbaar zijn. Vooralsnog ziet het er echter niet 
naar uit dat politieke partijen als organisatie-eenheden, of dat nu brede volkspartij-
en of kleine  electoral  platforms zijn, op afzienbare termijn zullen verdwijnen. Wel 

zijn sinds de jaren zestig de organisatiestructuren van politieke partijen meer op 
elkaar gaan lijken. De in alle partijen waar te nemen bureaucratisering (onder meer 

tot u itdrukking komend in de groei van het aantal neveninstellingen) is gepaard 

gegaan met een toenemende interne democratisering. D66 loopt, mede door de lage 
organisatiegraad, achter ten opzichte van andere partijen als het gaat om partijbu-
reaucratie. 

He t dilemma tussen het streven naar vergaande democratisering inde eigen partij 
en de noodzaak van een doeltreffende en slagvaardige partijorganisatie is daarmee 
in feite nooit opgelost. Als proefopstelling voor een landelijk systeem van directe 
democratie hebben de Democraten aangetoond dat het nagestreefde ideaal, een 
gelijke stern voor ieder individueel lid, vooral een moeilijk te bereiken ideaal blijkt. 

VAN BREEKIJZER TOT DEEL VAN HET BESTEL 

De idealen van D66 

De oprichting van D66 is inde eerste plaats een uiting van onvrede over het functio-
neren van het politieke bestel. D66 is ten tijde van de oprichting eigenlijk een  'one  
issue-beweging 56 De partij van de staatsrechtelijke vernieuwing, van de democrati-
sering  en de gekozen minister-president. De sociaal-economische vraagstukken 
worden minder belangrijk gevonden. In de profilering van de partij speelt deze pro-
blematiek lange tijd nauwelijks een rol. Het profiel van D66, en daarmee het latere 
imago van de partij, als de partij van de staatkundige vernieuwing, ontstaat om 
marketingtechnische redenen. Natuurlijk is de onvrede over het functioneren van 
de democratie het element dat de initiatiefnemers van D66 in 1966 bijeen brengt en 
natuurlijk hebben de Democraten de overtuiging dat staatkundige vernieuwing zal 
bijdragen tot een nieuw, democratischer politiek stelsel. De voorstellen voor een 
gekozen minister-president  en de invoering van een districtenstelsel vloeien hier 
rechtstreeks  uit voort Maar dit zijn slechts twee van de vele voorstellen van de nieu-
we partij. Het feit dat deze twee programmapunten als 'speerpunten' in de presenta-
tie van de nieuwe partij naar voren worden gebracht en daarmee het imago van D66 
als parti j  van de staatkundige vernieuwing vestigen, heeft een marketingtechnische 
verklaring. Samen met Hans van Mierlo pikt Martin  Veltman  deze twee punten in 
1966 uit het scala van voorstellen van de partij-in-oprichting omdat dit de twee 
onderwerpen zijn die de bevolking in zijn ogen het meest zullen aanspreken.57  D66 
verwoordt daarmee precies die gevoelens die leven bij de categorie burgers die in 
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deze periode in opstand komen. De kritiek van de Democraten op het functioneren  
van het politieke bestel en de daarom bepleite staatsrechtelijke vernieuwing  en 
pragmatische manier van politiek bedrijven, sluiten naadloos aan op de ideeën van 
de 'protestgeneratie' van de jaren zestig. De ideeën van D66 passen in het beeld van 
de opkomst van een nieuwe generatie burgers, opgegroeid na de oorlog, relatief 
hoogopgeleid en mondiger dan de voorgaande generaties.  58  Mensen voor wie eigen 
verantwoordelijkheid en ontplooiingsmogelijkheden belangrijker zijn dan de mate-
rialistische kwesties die in de jaren van de wederopbouw de boventoon hebben 
gevoerd. D66 kan derhalve worden gezien als de politieke exponent van de maat-
schappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig, een politieke vertaling van Provo. 

De radicaal-democratische ideeën die D66 presenteert ten aanzien van de 
gewenste staatsrechtelijke vernieuwing zijn niet nieuw. 'Wetenschappers als de jurist 
Glastra van Loon en aanhangers van wat Van Praag noemt de Amsterdamse school' 
in de politicologie hebben zich reeds uitgesproken in de richting die D66 ver-
woordt. Binnen de PVDA hangen mensen als Van Thijn en Vondeling de ideeën over 
een districtenstelsel (Van Thijn) en een rechtstreeks gekozen minister-presiden t 

(Vondeling) aan. De protesten van de jongeren en de ideeën over het democratische 
gehalte van de politieke partijen worden in deze partij gedeeld door 'Nieuw 
Links'.59 In 1963 heeft de PVDA reeds de commissie-Burger ingesteld, die voorstellen 
ontwikkelde voor fundamentele hervormingen. De PVDA pleit al langer voor een 
tweepartijen- (of 'blokken') stelsel, waarin een grote progressieve volkspartij tegen-
over een conservatieve partij staat.60  De ideeën van de PVDA krijgen echter niet de 
steun van de confessionelen en de liberalen, die bij de veranderingen geen voordeel 
te behalen hebben. Ook de historicus Bosmans noemt de ideeën van D66 'niet origi-
neel', maar ze spreken aan 'temeer daar de leiders van D'66 een jeugdig elan aan de 
dag leggen, dat verfrissend werkt en waarbij de gevestigde partijen al gauw de 
indruk van oubolligheid wekken.'6' 

Veel van de hervormingsvoorstellen van D66 worden verworpen. Tegelijkertijd 
krijgen veel van deze voorstellen een plaats in de verkiezingsprogramma's van ande-
re partijen. Dit betekent een voortdurende afroming van het gedachtegoed van 
D66. Het verlies van D66 in 1972 wordt niet alleen veroorzaakt door de samenwer-
king met de PVDA, maar ook doordat de staatsrechtelijke ideeën van D66 langzamer-
hand gemeengoed beginnen te worden.62 Toch vergt de uitvoering van de D66-
voorstellen nog jaren van politieke strijd. Dankzij het pleidooi van de Democraten 
wordt de commissie-Cals-Donner ingesteld. De aanbevelingen van deze commissie 
worden in 1971 door het confessioneel-liberale kabinet verworpen. Ook de Initia-
tiefwet van de Tweede-Kamerleden Van Thijn (PVDA), Goudsmit (D'66) en Aarden 
(PPR), dat de invoering van een districtenstelsel regelt, wordt door een Kamermeer-
derheid van confessionelen en liberalen verworpen.63 Ook nadat de commissie-
Biesheuvel zich over de staatkundige vernieuwing heeft gebogen, handhaven de 
Democraten hun pleidooi voor staatkundige vernieuwing en breiden ze hun pro-
gramma op dit punt nog verder uit. Op de Algemene Ledenvergadering op i 
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novem ber 1986 spreekt D66 
zich als eerste Partij uit voor de invoering van het refe-

rendum. De resolutie die hiervoor pleit, wordt unaniem aangenom
en.  Nadat Van Mierlo in 1989 bij motie in de Tweede  Kamer een oproep heeft gedaan om niet alle politieke partijen gezamenlijk zich te buigen over de tekortkomingen 

van de Nederlandse democratie, wordt de commissie Bestuurlijke Vernieuwing 
(commissie-Deetman) ingesteld. Op 16 novemb

er  1990  komt de commissie, Waar-van \4sn Mierlo namens D66 lid is, met haar eindrapport
. De commissie_Deetman is kritisch over de relatie kiezer-gekozene 

 en over het functioneren van Overheid en parlement. Nadat D66 vanaf 1966 zonder 
 veel succes heeft geijverd voor staatkundi

-ge  hervormingen, staat het onderwerp eindelijk Weer prominen
t  op de Politieke  enda. Van Mierlo is verheugd over het eindrapport

, maar beseft dat het een zaak vn lanc adem zal worden. s je de maatschappij wilt verander
en  zijn er twee  maniere

n: We van de mitaiIleur. Dat is snel en kort, maar dat wil niemand En die 
van de overtuiging. En dat duurt heel lang, dat weet je'

64, zo stelt de D66-leider.  Pas in december 1993 wordt het debat over het rapport  van de commissieDeet man afgerond. Twee aanvullende 
 rapporten hebben dan inmiddels het levenslicht  gezien; her rapport-Van Thijn over de gekozen burgemeester (advies: niet doen) en 

et rapport-De Koning over invoering 
 van het districtenstelsel (advies: niet doen). Dat de discussie op zich door D66 al als winst  werd gezien, wordt nu overschaduwd 

door de vcnve rping door de Tweede Kamer van de voorstelle
n  over invoering van een districtenstelsel en de gekozen minister-presid

ent  en burgemeester. Fractielei- der Van Mierlo kondigt aan dat zijn Partij zich na de verkiezinge
n  in 1994 hard zal opstellen en sluit niet uit dat D66 van het referendum  een breekp In de verldezi ogsuitslag (het grote verli unt zal  maken.65 

es van de regeringspartijen  en de winst van D66) ziet Van f ierlo extra aanleiding 
 om met kracht de realisatie van het referen- dum door te Lettcfl s D66 in 1999 

de daad bij het woord voegt en een breuk ver-oorzaakt in het s  cede 
 paarse kabinet krijgt de Partij nog maar 

Weinig handen op elkaar voor haar standvastigheid ten aanzien van  
algemeen en het referendum in het bijzonder de staatsrechtelijke ideeën in het 

Terugkijkend concludeert de politicoloog  Van Praag  dat D66 te Optimistisch was over de onls ing en diepgang van de democratiser  . 
ngsbeweging.  Uit kiezersonder-zoek blijkt Weliswaar dat in 1972 lief11', st 76% van de kiezers  voor een rechtstreeks gekozen n1Intct piesident  is 61% voor de invoering  van het referendum  is en ruim de helft (go) van de kiezers de invoerin

g  van een districtenstelsel steunt66  maar zo conclnideei t 
\n Praag Het aantal mensen dat blijvend 

geïnteresseerd was in democratiseriig 
veel kleiner dan men veronderstelde'67 De gekozen minis- terpresiden t  blijkt onvoldoende 

 om kiezers blijvend aan de Partij te binden. Daar- naast blijken 
 sociale klasse en religie minder snel aan invloed te verli Democraten  hopen ezen dan de 

Van Praags conclusie dat 'D'66 te lang een  one  issue_beweging is gebleven om blij-vend een electorale dreiging voor de grote partijen te 
vormen'68, doet onrecht aan her gedachtegoed van de partij, maar niettemin lijkt het erop dat 

D66 zich heeft ver- 
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gist in de politieke betrokkenheid van de burgers. Burgers willen helemaal niet con-
tinu met politiek bezig zijn. Zij laten het dagelijkse politieke werk over aan beroeps-
politici en willen alleen betrokken worden als verkiezingen worden gehouden of als 
er belangrijke of controversiële vraagstukken aan de orde zijn. Via de media blijven 
zij op de hoogte van de ontwikkelingen. Als zaken niet goed gaan, dan wil men zijn 
of haar stem laten horen of het beleid van de regerende partijen afkeuren bij verkie-
zingen. Met name nu burgers geen permanente identificatie met een partij meer 
hebben, leven partijen bij kiezers alleen in tijden dat er verkiezingen zijn.69  

D66 en macht 

Politieke partijen streven naar macht. Macht is voor partijen een middel om vanuit 
hun eigen visie op de samenleving het overheidsbeleid te beïnvloeden en zo hun 
programmatische doelstellingen te verwezenlijken. De macht die partijen kunnen 
uitoefenen is van diverse factoren afhankelijk. De twee wellicht belangrijkste facto-
ren zijn de getalsmatige sterkte van een partij en regeringsdeelname. Regeringsdeel-
name is voor D66 altijd een hachelijke onderneming. Daarbij speelt onder meer de 
getalsmatige factor een rol. Als kleine partij heb je nu eenmaal minder in te brengen 
dan als grote partij. Grote partijen hebben de neiging om kleinere partijen, zeker 
wanneer deze nieuw zijn, te negeren.70  Ze verdelen de macht binnen het kartel van 
gevestigde partijen en sluiten kleine partijen buiten, tenzij deze kleine partijen kun-
nen bijdragen tot het realiseren van de noodzakelijke meerderheid in de volksverte-
genwoordiging. Maar ook dan zijn de grote partijen in staat om ervoor te zorgen dat 
de kleinste regeringspartner(s) een rol van ondergeschikte betekenis spelen. 

Hoewel niet geheel terecht (want waar ligt de grens?), worden onder de 'grote' 
partijen in Nederland de PVDA (altijd al), het CDA (sinds de fusie, daarvoor de ivp) 
en de VVD (sinds de jaren zeventig) verstaan. D66 behoort tot de 'kleine' partijen, 
hoewel de partij na de grote verkiezingsoverwinning in 1994 meer als 'de grootste 
onder de kleine' of de 'kleinste onder de grote' werd gezien. Echt klein (in zetelaan-
tallen) waren immers partijen als SP, GPV, 1U?F en partijen die de kiesdrempel in het 
geheel niet halen. De groep kleine partijen is dus een nogal heterogeen gezelschap.71  
De verkiezingen in zooz hebben in deze situatie bovendien weer aanzienlijke veran-
dering gebracht. 

Het zijn ook in Nederland de grote partijen die bij de regeringsvorming de dienst 
uitmaken. Slechts bij uitzondering wordt een echt kleine partij gevraagd om de 
regeringscoalitie aan te vullen. In 1971 nam DS'70 deel aan de regering, in 1972 D66 
en PPR, zij het dankzij het voor de verkiezingen gesloten regeerakkoord met de 
PVDA. Voor het overige zijn het sinds de jaren zestig altijd de grote partijen uit de 
oude 'zuilen' geweest die de regering hebben gevormd. Des te opvallender is het dat 
D66 sinds haar oprichting al vier keer deelnam aan een regeringscoalitie. Van de 
bijna 37  jaar dat de partij bestaat, heeft ze dertien jaar deel uitgemaakt van de rege-
ring. D66 is daarmee de enige nieuwe politieke partij van na 1960 die zich heeft 
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weten te ontworstelen aan de groep partijen die bij de machtsvorming altijd aan de 
zijlijn staan. Deze ontwikkeling is bovendien opvallend voor een partij die zich als 
excentrische partij' presenteerde en het bestaande partijbestel tot ontploffing wilde 
brengen. Nadat het niet was gelukt het partijbestel te laten ontploffen, zijn de 
Democraten regeringsmacht gaan zien als belangrijkste middel om de gewenste ver-
anderingen door te voeren. Van excentrische partij werd D66 zo een deel van het 
bestel. 

Hoe belangrijk een goede keuze over regeringsdeelname is voor D66, heeft de partij 
ervaren bij de deelname aan de kabinetten-Van Agt  II  en  III,  toen de partij hard 
werd afgerekend voor deelname aan een ruziekabinet dat niet tot regeren in staat 
bleek (zie hoofdstuk ). Maar een soortgelijke ervaring geldt voor de keuze van D66 

in 1989 om niet aan het derde kabinet-Lubbers deel te nemen. Die keuze is een 
belangrijke reden voor de groei van de partij van twaalf naar 24 zetels in de ruim drie 
jaar die volgen.72  Toch heeft met name D66 de naam, en gelet op het electoraal ver-
loop niet geheel ten onrechte, een partij te zijn die slecht kan omgaan met de 
machtsvraag en de uitoefening van macht. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit 
dat de Democraten een zekere naïviteit tentoonspreiden als het gaat om macht. 

Mach  wordt binnen D66 als een 'vies woord' beschouwd. D66'ers zijn eigenlijk te 

netjes voor machtsuitoefening. Principes zijn voor de Democraten belangrijker dan 
macht, ZIC bijvoorbeeld de keuze voor het overgangskabinet in 1982. D66 had verder 
kunnen regeren door in te stemmen met het toetreden van de VvD tot het kabinet. 
De partij had dan het gewenste sociaal-economische beleid, dat door zowel CDA als 
VVD werd gedeeld, verder kunnen uitvoeren, kunnen herstellen uit het electorale dal 
en de rijd en ruimte kunnen creëren om de negatieve berichtgeving over de partij bij 
te buigen. Deelname aan een centrum-rechts kabinet was door de Algemene Leden-
vergadering  van de partij echter uitgesloten en aan dat principe moest en zou wor-
den vastgchouden.73 

Zodra D66 deelneemt aan de macht, verschuift het zwaartepunt naar het Binnen-
hof. Niet de vraag: 'hoe komen we aan ideeën en hoe organiseren we onszelf', maar 
de vraag: 'wat doen we ermee' is dan belangrijker. De partij en de structuur en orga-
nisatie zijn dan ondergeschikt en op termijn gaat dat mis. Gebrek aan organisatie 
leidt tot een gebrek aan ideeënvorming en kadervorming en dat breekt de partij op. 
Een goed voorbeeld daarvan is de periode 1994-1998. Te lang hebben de Democra-
ten achterovergeletii1d, nog nagenietend van het eclatante succes bij de verkiezingen 
in 1994: Hierdoor is te lang gewacht met uitwerken van een strategie om dat succes 
te continueren  In zekere zin staat deze houding haaks op het principiële karakter  
'an  de partij. D66 laat zich er altijd op voorstaan een echte ideeënpartij te zijn, een 
partij  waarvoor ideeen belangrijker zijn dan de macht. Juist in de periode naar 1998 
toe Inkt hete 

/ rop dat deelname aan een tweede paars kabinet, en dus behoud van de 
machtspositie belangrijker  is dan de ontwikkeling van een nieuwe, zelfstandige 
(inhoudelijke) boodschap en strategie. 
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Een andere oorzaak van de falende D66-strategie als het gaat om machtsdeelname  is 
een organisatorische. Dit wordt duidelijk aan de hand van een drietal conclusies, 
die na de verkiezingsnederlaag in september 1982 door het wetenschappelijk bureau 
van D66 worden getrokken: - 

'De relatie tussen de fractie en de bewindslieden was slecht, zonder dat dit leid-
de tot geslaagde overbruggingspogingen. Gedragsregels waarop kon worden 
teruggevallen, waren er niet. ( ... ) De bewindslieden waren deels onervaren en 
hebben zich sterk vereenzelvigd met de belangen van hun departement. ( ... ) 
Het HB heeft in deze situatie geen leiding weten te geven aan de partij. Qua 

opbouw was het weinig slagvaardig. (...) Zowel bestuurlijk als inhoudelijk is 

de partij los zand.' 

Het is opmerkelijk om te zien hoe weinig D66 van de geschiedenis leert. Boven-
staande conclusies zijn immers evengoed van toepassing op de regeerperiode van 
het eerste paarse kabinet. En hoewel de organisatorische situatie toen anders was, 
kan bovenstaande ook worden gezegd van de regeerperiode van het kabinet-Den 
Uyl. 

Een andere organisatorische reden waarom D66 moeite heeft met machtsdeelna 
me, is dat door de sterke wisselingen in de verkiezingsuitslagen er onvoldoende 
zwaar kader voorhanden is, onvoldoende mensen met gewicht en ervaring 
Managementkwaliteiten worden bij het aanwijzen van bewindspersonen dan ook 
onvoldoende meegewogen.74  

De gevolgen die deze naïviteit ten opzichte van machtsdeelname heeft voor D66 

en voor haar ideeën, is het mooist verwoord door de Amsterdamse D66'er Edo 
Spier: 'Omdat wij een merkwaardige schroom voor macht hadden en nog wel heb-
ben, is veel van wat wij wilden niet door ons tot stand gebracht, maar door ande 
ren.' 5  

Monisme of dualisme? 

Behalve dat D66'ers (uitzonderingen daargelaten) veelal te bescheiden en te princi-

pieel zijn om zich in de strijd om de macht staande te houden, weet de partij zich, 
als ze eenmaal aan een regering deelneemt, geconfronteerd met de vraag hoe zich 
ten opzichte van de eigen regering op te stellen. 

Wie de programma's van D66 erop naleest, kan lezen dat D66 zich altijd op het 
standpunt heeft gesteld dat het politieke systeem zo ingericht dient te zijn dat er een 
strikte scheiding is tussen de uitvoerende en de controlerende macht. Nederland 
heeft echter een beperkt dualistisch bestel: het parlement controleert de regering' 
maar de meerderheid van het parlement is tegelijkertijd met handen en voeten 

gebonden aan het regeerakkoord, dat de basis vormt van de regeringscoalitie. ook 
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dit punt wordt D66 geconfronteerd met het dilemma dat de partij moet functio-
neren in een bestel waar ze geen voorstander van is. 

De verhouding tussen Tweede-Kamerfractie en bewindslieden en die tussen 
hoofdbestuur en Tweede-Kamerfractie spelen in dit kader een belangrijke rol. Uit 

onderzoek blijkt dat bij alle partijen er sinds de eind jaren zestig meer sprake is van 

n geinstitutionaliseerde vorm van overleg tussen de fractievoorzitter en de 

bewindslieden over controversiële punten. Sinds de jaren tachtig is ook de partij-
00I-zitter steeds vaker bij dit overleg betrokken. 6  Dit is ook nodig: een slechte ver-

h ouding tussen Kamerfractie en kabinetsfractie leidt vrijwel zeker tot problemen. 
66 heeft dat in het verleden meer dan eens aangetoond. De onderlinge cohesie is 

binnen D66 altijd een zwak punt geweest. Met name bij regeringsdeelname en 

1oeilijke keuzen op terreinen als milieu doet dit gebrek aan cohesie (en communi-
catie) zich gelden: Amelisweert en gasboringen op Ameland in de periode 1981-
1982, de besluitvorming over de hogesnelheidslijn, de Betuwelijn, de kerncentrale 
in Borssele en Schiphol in de periode 1994-1998. In beide perioden staan Tweede-
KamerfrCtie en minister tegenover elkaar in diverse debatten en staat D66 als partij 

voor moeilijke keuzen: wat is belangrijker, het verkiezingsprogramma uitvoeren of 
de eigen minister steunen? 

D66 kiest in de praktijk geen positie waar het gaat om een monistische of dualisti-
sche benadering van de regering door de Tweede-Kamerfractie. Tijdens de twee 
paarse kabinetten is dit eens temeer duidelijk geworden. Terwijl de PVDA vaak als 
een blok voor het eigen kabinet ging liggen, deed de VVD in sommige gevallen het 
omgekeerde zie de opstelling van deze partij in het voor staatssecretaris Linschoten 
fatale Kamerdebat. D66 wist niet goed hoe ze zich moet opstellen, iets dat zich bij 
alle kabinetsdeelnames van D66 voordeed (zie ook hoofdstuk 5  en 7).  Dit is eigenlijk 
paradoxaal want D66 is principieel uitgesproken dualistisch. Maar in de praktijk 
lukt het de partij niet om zich ook zo op te stellen. 77  De partij kenmerkt zich op dit 
punt door naiviteit. Hoe naïef blijkt uit de gang van zaken in de kwestie-Van Rand-
wijck (1995), waarover toenmalig fractievoorzitter Wolifensperger achteraf in een 
interview voor dit boek zegt: 

De onvergeeflijke fout is geweest dat we er van tevoren niet over hebben 
gepraat, dat we het niet hebben zien aankomen, dat we het niet hebben afge-
stemd, ik denk achteraf dat je de veronderstelling dat je in zo'n debat op het 
kompas van bestuurlijke integriteit kunt varen, een naïeve veronderstelling 
was. Het is waarschijnlijk naïef geweest dat ik mij niet heb gerealiseerd dat op 
die plaats van mij verwacht werd dat ik mij primair moest bekommeren om 
het beschermen  van de eigen minister. Als we het van tevoren goed hadden 
doorgesproken, had ik overtuigd kunnen worden dat mijn eerste opdracht 
was het beschermen van  dc  eigen minister.'  

Ht 
 uitgesproken ideaal van een dualistische benadering van de regering, met name  

an  de eigen 
 ministers, en een zakelijke beoordeling van de feiten (de pragmatische 
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instelling die de Democraten voorstaan) blijkt in de praktijk minder gemakkelijk  
dan het lijkt. 

In de situatie dat de partijleider in het kabinet zitting heeft en er een nieuwe fractie-

voorzitter is aangetreden, is de noodzaak van een goede communicatie nog groter 
en het gevaar dat het misgaat eveneens. Tweemaal in de geschiedenis van D66 is het 
voorgekomen dat de partijleider zitting had in het kabinet en er een nieuwe fractie-
voorzitter aantrad. In de periode 1981-198z was partijleider Terlouw minister  \an  
Economische Zaken en Laurens-Jan Brinkhorst de nieuwe fractievoorzitter, en in 
de periode 1994-1998 was partijleider Van Mierlo minister van Buitenlandse Zaken 
en Gerrit-Jan Wolifensperger fractievoorzitter. 

Of het iets te maken heeft met de dubbele voornamen van de nieuwe fractievoor-
zitters is niet duidelijk, feit is wel dat in beide gevallen de verhouding tussen de par-
tijleider en de fractievoorzitter niet was zoals die zou moeten zijn. In beide gevallen 
had de fractievoorzitter andere ideeën over de verhouding tussen de fractie en de 
bewindslieden (monisme/dualisme). Beide fractievoorzitters waren niet in staat of 
werden niet in staat gesteld om de interne communicatie goed te regelen. In beide 
gevallen hadden partijleider en fractievoorzitter botsende karakters. Brinkhorst was 
de actieve fractievoorzitter die de zaken goed wilde regelen, bespreken en afstem-
men en voor zijn partij een voortrekkersrol zag weggelegd. De overlegbehoefte van 
Brinkhorst viel bij partijleider Terinuw niet goed. Terlouw zag zichzelf meer als die-
naar van de Kroon dan als boegbeeld van zijn partij en verwachtte van zijn 
fractie(voorzitter) onvoorwaardelijke steun. Terlouw en Brinkhorst hadden dan 
nog het voordeel dat zij D66 allebei zagen als een gevestigde links-liberale partij die 
de 'vierde stroming' vertegenwoordigde. De latere fractievoorzitter Wolifensperger 
had, ten tijde van het eerste paarse kabinet, heel andere ideeën over zijn partij dan 
Van Mierlo, de partijleider die ook toen nog steeds vond dat D66 weer moest ver-
dwijnen als de partij haar doelstellingen had bereikt. Wolifensperger was bovendien 
meer een technocraat, Van Mierlo meer de filosoof die bovendien veel in het bui-
tenland verbleef, hetgeen de mogelijkheid tot onderling overleg eveneens bemoei-
lijkte. 

D66 en haar kiezers 

Hiervoor werd al duidelijk dat D66 een zeer lage organisatiegraad kent en dat dit 
voor de partijorganisatie grote gevolgen heeft. Maar wat op het niveau van de leden 
geldt, geldt eveneens voor de binding op het niveau van de kiezers. De vraag dringt 
zich dan op waarom D66 niet op basis van de eigen aantrekkingskracht in staat is om 
kiezers te trekken en vervolgens ook vast te houden. Ligt dat aan het soort mensen 
dat D66 stemt, of ligt het wellicht aan de partij zelf? 

378 



TUSSEN IDEAAL EN ILLUSIE 

[-[aus Jeekel en Meine-Henk Kleinsma deden aan de hand van verkiezingsuitsla- 

gen onderzoek naar de achterban van D66. Over het profiel van de D66-kiezer zeg- 

gen zij: 

D66 scoort bijzonder laag in de verstedelijkte plattelandsgemeenten en op het 
echte platteland. D66 is daarentegen sterk in de grote steden van ons land, ter-
wijl de resultaten in de specifieke forenzengemeenten ronduit opvallend zijn: 

nergens komt D66 hier onder het landelijk gemiddelde, heel vaak komt zij 

erboven. ( ... ) Zeer goed doet D66 het ook in de typische universiteitssteden. 

( ... ) Hetzelfde geldt voor grote steden met veel hoogopgeleiden.'78  

Een profiel van 'dé D66-kiezer' krijgt al snel iets van een karikatuur, maar toch valt 
er door de jaren heen wel een aardig beeld te vormen van de gemiddelde D66-stem- 

De gem iddelde leeftijd van de D66-kiezer ligt beneden het landelijk gemiddel-
de (zij het niet meer zo sterk als in de beginjaren). Het D66-electoraat is merendeels 
niet-kerkelijk. De D66-kiezer is meer in het westen van het land woonachtig dan 
daarbuiten ets dan met name in de trendy delen van de grote steden en de moderne 

forenzengemeenten. D66 trekt relatief veel hoogopgeleide en goed verdienende kie-

zers.  Dc  karikatuur van D66 als 'yuppenpartij' ligt dus voor de hand. 
Een andere karikatuur is die van D66 als 'parkeerpartij', een partij voor de zoge-

noemde 'pro tesrstemmers'. 9  Kiezers zouden niet vanwege de eigen aantrekkings-
kracht op D66 stemmen, maar vanwege de afkeer van de andere partijen. Dit zou 
betekenen (lat 1)66 het goed doet als andere (concurrerende) partijen het slecht 
doen. In kiezersonderzoek wordt deze verklaring vaak gezocht en door de cijfers 
ook in mindere of meerdere mate ondersteund. D66 is voor veel kiezers een 'tweede-
keuspartij', de partij waarop zij stemmen als de partij van hun eerste voorkeur het 
naar hun mening niet goed doet. Bij het binnenhalen van wat wordt genoemd het 
maximaal potentieel electoraat' blijkt D66 te concurreren met zowel PVDA, VVD, 

CDA als GroenLin Es (voorheen PPR). Met name D66 en PVDA zijn lange tijd voor een 
deel communicerende vaten geweest. Dit maakt de positie van D66 voor een deel 
afhankelijk van het weivaren van die partijen, hetgeen een mogelijke verklaring 
vormt voor het verschil tussenpotentieel en werkelijkheid.80  

De door n66 gevoerde electorale strategie wordt gekenmerkt door een sterk instru-
mentele manier van denken. Het doel van D66 was en is het doorbreken van 
bestaande  structuren, patronen en verhoudingen. Om dit te bereiken heeft de partij 
anderen nodig en moer ze die anderen dus overtuigen van haar standpunten. De 
oprichting  van de partij en het opstellen van een politiek programma zijn het mid-
del om dat doel te bereiken De dreiging met electoraal verlies (het belangrijkste 
motief om in 1996 de partij op te richten) is daarbij een stok achter de deur, maar 
helangrijker  nog is het ver„vciven  van een eigen aanhang door duidelijk te maken  

it  D66 
wil. Dit Instrumentele denken leidde er ook toe dat D66 niet hechtte aan 

haar eigen voortbestaan 
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Maar behalve een doorbraakpartij was en is D66 ook een emancipatiebcweg jng  
voor dat deel van het electoraat dat zich niet thuis voelt bij de andere politieke par- 
tijen. In principe kan iedereen tot die groep behoren, ongeacht religie of socia], 
klasse, en dus was het appèl van de Democraten in beginsel gericht tot ieder, 
Nederlander. Nieuw was vooral dat D66 die burgers niet aansprak als lid van een 
bepaalde sociale groep, maar als individu. D66 richt zich op het gehele electoraat  
De partij wil toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing,  social,  
klasse en dergelijke factoren, die aan de basis hebben gestaan van het verzuilde poli-
tieke systeem in Nederland. Dat wil niet zeggen dat D66 geen 'vierde stromin' kan 
zijn, een stelling die voortkomt uit het feit dat de partij geen maatschappelijke bed-
ding heeft in een bepaalde stroming of groepering wiens belangen ze behartigt. De 
maatschappelijke inbedding van D66 bestaat immers uit die groep mensen die zich 
niet thuis voelen bij PVDA (te 'links'), VvD (te 'rechts') of CDA (te christelijk). Juist 
deze groep kiezers is onberekenbaar en moeilijk te adresseren omdat ze heterogeen 
is samengesteld. Bovendien beconcurreren meerdere partijen elkaar om de stem van 
dit deel van het electoraat. 

Daar komt bij dat, in tegenstelling tot andere partijen, die een vaste achterban 
hebben van mensen die uit gewoonte of morele verplichting op die partij stemmen, 
D66 nauwelijks kan rekenen op een vaste aanhang. D66 moet dan ook, meel- dan 
andere partijen, haar kiezers telkens weer opnieuw veroveren.8' Telkens weer is het 
de combinatie van inhoud en verpakking die bepalend is voor het verkiezingsresul-
taat van D66. De afgelopen jaren is echter ook het electoraat van andere partijen 
minder vast geworden. In 1994 verloor het CDA een ongekend groot deel van haar 
achterban en in 2.002 zijn het PVDA en vvr die enorme verliezen lijden. Het proces 
dat reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw zichtbaar werd en waarbij politieke 
partijen in steeds mindere mate op een vaste aanhang kunnen rekenen, zet zich 
momenteel versterkt door. De electorale golfbeweging die D66 al meer dan drie 
decennia kenmerkt, zal ook bij andere partijen zichtbaar worden. 

Het feit dat D66 haar electoraat telkens opnieuw moet veroveren, maakt dat de pre-
sentatie van de partij naar buiten toe van groot belang is. 1967, het debuutjaar van 
D66 waarin de net opgerichte partij bij de Tweede-Kamerverkiezingen zeven zetels 
behaalde, was niet alleen in electorale verschuivingen een opmerkelijk politiek jaar,  
ook wat de wijze van campagne voeren betreft was er sprake van belangrijke veran-
deringen. De televisie rukte steeds verder op als massamedium en werd een belang-
rijk campagnemedium. Hierdoor nam het belang van traditionele manieren van 
campagne voeren af, maar nam het belang van verkiezingscampagnes over het 
geheel genomen toe. Brants, Kok en Van Praag stellen hierover: 

'In feite ontstaan in deze jaren de maatschappelijke, partijpolitieke èn media-
verhoudingen die tezamen de markt creëren waarop politieke partijen met 
behulp van marketing en reclametechnieken strijden om de gunsten van de 
zwevende kiezers."2  
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Het jonge D66 liep voorop in het gebruik van moderne marketingtechnieken en 
was een belangrijke stimulans in de ontwikkeling van de 'moderne verkiezingscam-
pagne' 83 D66 was ook de eerste partij die scoorde met het gebruik van de televisie 
om de bekendheid van de lijsttrekker voor het voetlicht te brengen. In de jaren die 
volgden zouden de andere partijen D66 daarin volgen.84  

Tegenwoordig is het organiseren van een campagne zonder betaalde krachten 
bijna n  wt  meer denkbaar. Mediacampagnes vragen steeds meer om een professione-

le opzet presentatie, beeldvorming, imago en positionering zijn belangrijker 
geworden. Liep D66 1fl 1967 nog voorop, op dit punt is de partij al snel achterop-
geraakt. Bij de Democraten draaien verkiezingscampagnes voor een groot deel nog 
steeds op vrijwilligers. Bij D66 is structureel sprake van een spanning tussen de 
noodzakelijke professionaliteit enerzijds en de partijcultuur, vrijwilligheid en 
betrokkenheid anderzijds. Ok hier doen zich de smalle financiële marges voelen. 
De uitgaven voor verkiezingscampagnes blijven ver achter bij de andere grote drie 
(PVDA, vvn en CDA). In 1981, 1982 en 1989 gaf D66 ongeveer de helft uit in vergelij-
king met de andere drie grote partijen. In 1986 gaf de partij was dat slechts eender-
de. Het bereiken van de ambitieuze doelstellingen die de Democraten zichzelf tel-
kens stellen, staat op gespannen voet met de beschikbare financiële middelen. Het 
budget voor de verkiezingscampagne wordt niet vastgesteld op grond van wat nodig 
is voor het voeren van een goede campagne, maar op grond van de beperkte ruimte 
op de begroting. 

Campagne-uitgaven Tweede-Kamerverkiezingen 
(in Nederlandse guldens) 

1967 30.000 1986 398.952 

'97' 85.000 1989 567.704 
1971 90.749 1994 750.000* 

'977 220.308 1998 1.400.000 
1981 644.581 2002 1.200.000** 

1982 512.055 

ditiek jaar, totaal campagne-uitgaven 1994 (verkiezingen Gemeente- 
[iceede Kamer en Europees Parlement) ijke veran- raad,  

en belang 550-000 euro 

,ieren van Bron: 967-1989:  Katz  and Mair (1994) 1994: Brants en Van 
s over het I- Praag ([995);  1998; Brants en Van Praag (z000); 2002: n66 

I Na1967 heeft n66 nauwelijks nog gebruik gemaakt van externe bureaus voor advi- 
naedia 

Sering 
 en/of organisatie van de campagne. De campagnestaf, lijsttrekker, partijvoor- 

en met lichters  ter en een kleine hoeveelheid mensen in de innercircie van de partij bepalen 
floud vorm 

ivan de der M 1 
en strategie van de campagne.85 Volgens oud-campagneleider Van 

eu en is dit nier eens zozeer een principiële keuze en zijn contacten met 
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adviesbureaus er ook wei geweest, maar is de gevolgde werkwijze meer het gevolg  
van 'een wereld van verschil tussen de dan weer eigengereide, dan weer genuanceer- 
de opvattingen van D66 over politieke communicatie en de ideeën van de consul- 
rants.'86  dell  

Dit amateurisme staat in schril contrast met de voortrekkersrol die de partij in de part 

beginjaren vervulde. Ze zorgt er tevens voor dat D66 een achterstandspositie heeft p011 

ten opzichte van de veel professioneler te werk gaande andere grote partijen. Daar tljrc 

komt bij dat D66 zeer gevoelig is voor mediaberichtgeving. De partij raakt snel j0  h 

het defensief, treedt weinig assertief op en heeft derhalve weinig mogelijkheden om tnO 

de berichtgeving te sturen. Een afgewogen mediastrategie ontbreekt. Hard gestelde de 

krantenkoppen kunnen daardoor veel schade veroorzaken. D66 is bovendien erg de 

'modegevoelig'. Als de publieke opinie zich tegen de partij keert, is D66 nauwelijks een 

in staat om daar zelf invloed op uit te oefenen. Daarvoor zijn de Democraten over tijC 

het algemeen te bescheiden en ontbreekt de assertiviteit.  zici 

Ook in verkiezingscampagnes zien we die bescheidenheid terug. De D66-stijl van  de 

1 
campagnevoeren is niet om een eenvoudige en eenduidige boodschap, het liefst vol 
sneren naar politieke tegenstanders, keer op keer te herhalen en er zo bij de kiezers  

ic 

t dc  
in te hameren. De Democraten waarderen daarentegen de serieuze manier waarop 
zowel Van Mierlo, Terlouw, Borst en De Graaf politieke vraagstukken bij de kop 

aal a 

nemen en voorzien van filosofisch getinte bespiegelingen. Van Mierlo met betrek  - 
po  

king  tot het staatsrechtelijk bestel, Terlouw met betrekking tot technologie en  
pa 

en 
milieu, Borst ten aanzien van de zorg voor mensen en De Graaf ten aanzien van 

tel 
individuele keuzevrijheid.87 

Bescheiden is de partij ook ten aanzien van D66-onderwerpen die de partij gedu- 
zo

al 
rende haar bestaan heeft weten te realiseren. Typerend voor de bescheidenheid 
waarmee D66 haar standpunten uitdraagt, is de mate waarin het D66-standpunt ten 

sc 

 
aanzien van euthanasie en abortus door de jaren heen bekend was bij de kiezers. Tij- 

a  
dens  de oppositieperioden 1986-1989 en 1989-1993 ijverde de D66-fractie vanuit de 
Tweede Kamer voor het wettelijk vastleggen van het recht op euthanasie, maar in 
1986 wist 35% van de kiezers niet wat het D66-standpunt over euthanasie was. 
1989 was dit percentage gedaald naar 22,%88, naar relatief nog altijd erg hoog. In a 
1989 is ook het percentage kiezers dat het D66-standpunt over abortus niet kent a 
voor het eerst gedaald naar 28%.89  Niettemin blijft het opmerkelijk dat, ondanks 
het feit dat het om voor D66 belangrijke onderwerpen gaat waar volksvertegen- 
woordigers van de partij zich in de loop van de tijd veelvuldig mee hebben bezigge- 
houden, de kiezers telkens grote moeite hebben om D66 te plaatsen. 

Behalve bij de nieuwe euthanasiewet heeft D66 ook bij de invoering van het refe- 
rendum, het homohuweljk en het burgemeestersreferendum jarenlang een voor- 
trekkersrol gespeeld. Dankzij de deelname aan de paarse kabinetten (en dankzij het 
feit dat het CDA deze keer geen deel uitmaakte van de regering) heeft D66 op deze 
voor de partij belangrijke punten resultaat geboekt. De euthanasiewetgeving kwam 
tot stand na jarenlange standvastigheid van D66. 
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'eer het gevolg Partij of beweging?  

er geflUaflCeer 
van de consul- VJen  hebben zich gebogen over de vraagwat een politieke partij nu eigenlijk is. De 

definities lopen uiteen, maar een algemeen aanvaarde definitie van een politieke 

de partij in de partij is de 'minimale definitie' van Giovanni  Sartori.  Volgens deze definitie is een 
idspositie heeft ja-ti  'any political group that presents  at  elections,  and is  capable  ofplacing 
partijen. Daar thwi'  elections candidates for  public office.'90  Deze 'minimale definitie' is allesbe- 

-tij raakt snel in hal ve  volledig.  Sartori  zegt eigenlijk alleen iets over wat een organisatorisch verband 

gelijkheden om moet doen om een politieke partij te zijn, namelijk deelnemen aan verkiezingen. De 

t. Hard gestelde definitie van  Sartori  zegt niets over de redenen van bestaan van politieke partijen en 

bovendien erg de functies die zij vervullen. Dit is niet terecht, want of het nu gaat om partijen die 

D66 nauwelijks een parlementaire oorsprong hebben (zoals de eerste politieke partijen) of om par- 

emOcraten over rijen die een buitenparlementaire oorsprong hebben (zoals D66), in beide gevallen 
zien zij het levenslicht vanuit de overtuiging dat de betreffende partij in het bestaan- 

De D66-stijl van de politieke systeem een functie te vervullen heeft. 

Lap, het liefst vol Klaus von Beyme kijkt, meer dan  Sartori,  naar de redenen van bestaan van poli- 

zo bij de kiezers tieke partijen. Hij koppelt hieraan een viertal functies van een politieke partij: (i) 
manier waarop identificatie van doelstellingen (ideologie en programma); (2) articulatie en aggre- 

kken bij de kop gatie van gezamenlijke belangen; (3) mobiisering en socialisering van burgers in het 

erlo met betrek- politieke systeem en () rekrutering en regeringsvorming.91  In zijn boek  Political  

technologie en  parties  in western  democracies  constateert Von Beyme dat de meeste politieke partij- 

ten aanzien vin en zijn ontstaan uiteen afwijzing van een bestaande toestand (normen- en waardes- 
telsel, partijstelsel of staatsvorm). Op  basis van dit onbehagen verenigen mensen 

ie de partij gedu- zich met het doel het bestaande systeem om te vormen of omver te werpen.92  Het 
bescheidenheid uitoefenen van invloed op de politieke besluitvorming teneinde de bestaande maat- 

)6-standpunt ten schappelijke inrichting te veranderen, kan dan ook worden beschouwd als hoofd- 

ij de kiezers. Tij- doelstelling van een politieke partij. Dit doel wordt nagestreefd door mee te doen 

-fractie vanuit de aan verkiezingen, om langs die weg een plaats te verwerven in de volksvertegen- 

hanasie, maar in woordiging, en zo invloed uitte oefenen op de regeringsvorming. 

Lthanasie was. In Het is dit element, het deelnemen aan verkiezingen, dat politieke partijen onder- 

tijd erg hoog. In scheidt van sociale bewegingen. Sociale bewegingen kunnen worden omschreven 

bortus niet kent als groepen mensen die zich organiseren op grond van een bepaald onbehagen ten 

ijk dat, ondanks aanzien van de maatschappelijke orde. 3  Zij kenmerken zich door de oorspronkelij- 

r volksverf ke irohilisatiefunctie, namelijk het samenbrengen van gelijkgestemden om een 
hebben bezigge bestaande situatie te veranderen. Sociale bewegingen nemen echter niet deel aan 

verkiezingen  voor vertegenwoordigende lichamen. En daarmee is men weer terug 
-ing van her refe- hij de definitie van  Sartori,  die ook op dit onderscheid berust. 

nlang een oor- - 
 (èn dankzij het Het Initiatiefcomitéwaar D66 uit is voortgekomen, was de politieke exponent van  

D66 op deze ,eft  de )arenzestLgbeweging die de maatschappelijke ontwikkelingen een politieke vert- 

wetgeving kwam 
aling  wilde geven, de perspectieven hiervoor onder de bevolking peilde om vervol- 

- gens toe te treden tot het politieke bestel. In die zin kan de politieke partij D66 wor- 
den gezien kis de politieke vertaling van een buitenparlementaire (sociale) bewe- 

383 



HOOFDSTUK 8 

ging.94  Op initiatief van Gruijters,  Baehr,  Visser en Van Mierlo kwam een groep  
jonge intellectuelen samen die als gemeenschappelijke opvatting hadden een onvre-
de met het functioneren van het staatsrechtelijk bestel. Vóór het ontstaan van n66 
was de beweging waarvan het Initiatiefcomité de uitingsvorm was, niet onder een 
gezamenlijke noemer ondergebracht. 

Het ontstaan van D66 als partij en dus als potentiële machtsfactor in Nederland 
past in het model van de mobilisatietheorie. Deze theorie over politieke mobilisatie 
stelt dat het ontstaan van (sociale) bewegingen afhankelijk is van de aanwezigheid 
van machtsbronnen, het vermogen deze te mobiliseren en het politieke onderne-
merschap van de stichters. Laatstgenoemden definiëren de onvrede, de mobilisatie 
richt zich op het verzamelen van personen en middelen, rekrutering van aanhang en 
het opzetten van een Organisatie, de beweging als product van een markt van vraag 
en aanbod.95 De steunbetuiging die de representanten van de 'beweging' D66 (het 
Initiatiefcomité) kregen voor het idee van parlementaire actie, leidde ertoe dat de in 
de samenleving al langer manifeste beweging een vertaling kreeg in een politieke 
partij. Het onderscheid tussen bewegingen en partijen, namelijk de deelname aan 
verkiezingen, is ook precies de motivering waarom de initiatiefnemers van u66 

kozen voor de oprichting van een partij. Men wilde door deel te nemen aan de ver-

kiezingen een electorale bedreiging vormen voor de gevestigde partijen, hoewel niet 
iedereen binnen D66 de keuze om een politieke partij te worden, deelde. Het was in 
1966 meteen al het eerste punt van verdeeldheid binnen de kersverse groepering. 

Volgens een binnen D66 gangbaar grapje werd een bestuurslid eens gevraagd of er 
ook een officieel register bestond van substromingen binnen D66, waarop het 
bestuurslid antwoordde: 'Jazeker, wij noemen dat de ledenlijst.' Naarmate een 
groep mensen groter wordt en langer bij elkaar is, neemt de kans op onderlinge ver-
deeldheid toe, en zo is het ook D66 vergaan, de partij waarvan initiatiefnemer Peter  
Baehr  op een gegeven moment stelde dat ze bestond uit mensen die eigenlijk alle-
maal een eigen partij wilden hebben. 

Maar alle humor daargelaten, veel van D66 is pas te begrijpen als men inziet dat 
de partij gedurende het grootste deel van haar bestaan twee vleugels heeft gehad 
Eén vleugel die D66 als een beweging beschouwde, de 'Gideonsbende' van Hans 
van Mierlo, die zich vooral niet als een normale partij moest manifesteren, maar die 
zichzelf diende op te heffen als de doelstellingen zouden zijn bereikt, en de vleugel 
van de mensen die in en door de partij langzaam aan functies kregen, in besturen, in 
Statenfracties en raadsfracties, die D66 zagen als een gewone politieke partij die een 
eigen, blijvende rol te vervullen had. 

De laatste groep heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de beslissing om 
een politieke partij te worden, beslissend is geweest. Partij worden impliceert dat 
van verdwijnen geen sprake meer is. Een politieke partij betekent immers een orga-
nisatiestructuur, reglementen, hiërarchie, procedures, bureaucratie, kortom: een 
gevestigde Organisatie. Naarmate meer mensen dankzij de partij vertegenwoordi-
gende en bestuurlijke functies gaan bekleden, wordt opheffen moeilijker. Aan de 
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wam een groep andere kant wordt het behalen van de doelstellingen die de beweging D66 had, 
dden een onvre- doo rbreking van het partijbestel, moeilijker door de keuze om een politieke partij te 

ntstaan van D66 worden. Indien men vindt dat het bestel niet deugt en men wil het veranderen, 

, niet onder een werkt de keuze om tot dat bestel te gaan behoren contraproductief. 
Deze paradox kenmerkt met name het vroege D66. Echter: hoe langer de partij 

:or in Nederland bestaat, des te invloedrijker wordt de laatste stroming. De partij kent steeds meer 

tieke mobilisatie mensen met functies en krijgt steeds meer een institutioneel karakter. Niettemin 

de aanwezigheid trekt deze discussie tot midden jaren tachtig een spoor door de partij en uiteindelijk 

)litieke onderne- manifesteert ze zich nog tot het midden van de jaren negentig. Ten tijde van het  eer- 

ie,  de mobilisatie ste paarse kabinet vertegenwoordigen Van Mierlo en Wolifensperger deze tegenstel- 

g  van aanhang en  ling.  Tot liet eind aan toe blijft Van Mierlo op het standpunt staan dat als de partij 

markt van vraag niet meer nodig is, ze kan worden opgeheven. Woiffensperger daarentegen wil D66 

weging' D66 (het verankeren in het politieke bestel en in de samenleving als blijvend podium voor 

de ertoe dat de in progressief-liberale kiezers. Pas met Opschudding komt er een echt einde aan de 

in een politieke discussie. Het is de periode waarin een nieuwe generatie D66'ers zich begint te 

de deelname aan manifesteren. Tegelijkertijd verdwijnt met het vertrek van Hans van Mierlo het 

fnemers van n66 boegbeeld van de 'bewegingdenkers' uit beeld. Ook in de interne discussie wint nu 

lemen aan de ver- de  partijvan de beweging. 

ttijen, hoewel niet 
jeelde. Her was in 

-se groepering. Conclusie 

ens  gevraagd of er In 1998 schrijft iVRCHande1sbl:  

D66, waarop het 

;t.'  Naarmate een Als partiJ die de ideologische zuilen van weleer wilde opheffen door een pro- 

op onderlinge 'ver grammitisehe herverkaveling van het politieke landschap is 1366 nooit uit de 

tiatiefncrnei Peter verf gekomen In de maatschappij heeft de partij zich niet weten te wortelen 

die eigenlijk iiie en in het politieke spectrum heeft ze zich nimmer kunnen ontdoen van het 
aureool dat ze uiteindelijk toch vooral een redelijk alternatief was voor libe- 

als  men inziet dat rale sociaal_democraten.'96   

ugels heeft gehad. 

sbende van Hans De term dooi  hi  uk (al dan niet met hoofdletter) wordt doorgaans gebruikt om de 

ifestesen maar die 
gewenste doorbraa k in de partijverhoudingen te benoemen die de totstandkoming 

eikt en de vleugel 
van de PVDA 1fl 1946 had moeten bewerkstelligen. Toch valt er ook iets voor te zeg- 

en in besturen in gen om de term dooi braakpartij van toepassing te verklaren op D66 In 1966 dien 

tieke die een e n66 zich aan ah partij die streefde naar doorbreking van de bestaande partijver partij a houdingen. De stelling is gerechtvaardigd dat D66 vanaf haar oprichting 

t de beslissing om 
quent heeft gewerkt aan het doorbreken van de partijpolitieke verhoudingen. Aan- 

len impliceert dat anelijk werd dit geprobeerd middels het nastreven van een partijpolitieke her- 

immers een orga (het opblazen van het bestel). Toen dit niet bleek te werken, werd 
getracht  

atje, kortom: c`  rech 
door samenwerking een regeringsmeerderheid te vormen door de kiezers 

streeki 
erteensvoordi a 

Aan de 

met de niachtsvraag te confronteren. Ondertussen werd getracht via - èt C gevu ng iiet staatsbestel te hervormen, maar deze strandden telkens als pogingen noeilijket 
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gevolg van het verzet van de meerderheid van het parlement. Nadat onder Tkrlouw  
de doorbreking van de verhoudingen wat naar de achtergrond was verdwenen, werd 
ze tijdens het tweede regnum-Van Mierlo weer prominent op de voorgrond 
geplaatst in het streven naar een 'paars' kabinet. Zoals gezegd is de totstandkoming  
van dit kabinet in 1994 de definitieve doorbraak in de partijverhoudingen geweest 
en daarmee de kroon op het doorbraakstreven van D66. Een streven dat gebaseerd is 
op de diepe overtuiging bij de Democraten, dat macht niet van bovenaf opgelegd 
hoort te worden, maar van onderaf gelegitimeerd dient te worden en al helemaal 
nooit vanzelfsprekend mag zijn. 

Aan de andere kant bevat het citaat uit NRC Handelsblad ook waarheid. Zowel 
onder Terlouw als onder De Graaf is D66 vooral de partij voor gematigde, links  -
liberale (of sociaal-liberale) kiezers. Een redelijk alternatief voor kiezers die zich bij 
PVDA, VVD of CDA niet thuis voelen. Ook  did  partij heeft D66 altijd willen zijn. Ze 
was het al ten tijde van het Initiatiefcomité. Als men afgaat op het aannemen van de 
ondertitel 'sociaal-liberaal', mag worden aangenomen dat het vooral die strategie zal 
zijn, die de partij de komende jaren zal hanteren. Enerzijds sluit deze electorale stra-
tegie goed aan bij het door de secularisatie en de gestegen welvaart toegenomen 
potentieel voor (links-) liberale partijen,97  anderzijds wordt de rol van D66 bedreigd 
door het naar het midden van het politieke spectrum opschuiven van de PVDA, de 
opkomst van GroenLinks en in 2002 het fenomeen Fortuyn. Bovendien heeft de 
katalyserende werking van D66 ook op het punt van de benadering van het electo-
raat goed gewerkt. De verzuilde benadering van de kiezers is doorbroken en ook de 
andere partijen zijn zich in de loop van de tijd in toenemende mate op het gehele 
electoraat gaan richten. Nu zij voor een groot deel in dezelfde vijver vissen als D66, 

is voor de Democraten ook de concurrentie toegenomen. 

De excentrische positie gedurende de eerste vier jaar van het bestaan van D66, als-
mede de later gebruikte positietypering 'tegenover de andere partijen' betekent dat 
D66 hoge eisen aan zichzelf stelt. Het roept hoge verwachtingen op bij de kiezers. 
De risico's van teleurstelling zijn dan groot. Bovendien is het voor een kleine, 
progressieve partij moeilijker om de verwachtingen waar te maken dan voor behou-
dende partijen; een bestaande situatie veranderen is immers een stuk moeilijker dan 
deze continueren. Ten aanzien van de vraag of D66 ook regeringsverantwoordelijk-
heid wil dragen, heeft de partij, nadat de excentrische positie was losgelaten, zich 
altijd op het standpunt gesteld dat D66 een partij was die deze verantwoordelijkheid 
wilde dragen. Ondanks het feit dat D66 door de jaren heen ook vanuit de oppositie 
invloed wist uit te oefenen, werd regeringsdeelname toch gezien als de manier om 
gewenste veranderingen te bewerkstelligen, waarmee een uitweg werd gevonden uit 
het dilemma dat het oorspronkelijke excentrische D66 kenmerkte. 

In de loop der jaren heeft n66 zich inhoudelijk ontwikkeld van een aanvankelijk 
radicaal-democratische vernieuwingsbeweging die haar standpunten op de politie-
ke agenda geplaatst probeerde te krijgen, naar een gevestigde partij die staat voor 
alles wat de gematigde Nederlander als redelijk beschouwt. Behalve de ideeën over 
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die radicaal van karakter Zfl gebleven, zijn de standpunten van 

een mengeling van klassiek liberale opvattingen als zelfbeschikking, keuzevrij-

kid en 
narktwerking, en sociale of 'linkse' standpunten over gelijkwaardigheid, 

50
1 idaritelt en milieubescherming. Daarmee heeft de partij zich geplaatst te midden 

,i de andere partijen die in toenemende mate ook 'sociaal-liberaal' zijn geworden, 
de partij met haar radicaal-democratische ideeën tegenover de andere partij- 

, lijvcfl staan .98  Ook D66-lijsttrekker Van Mierlo typeerde de positionering van 
ann° 1089 als 'een partij tegenover de andere partijen waar het de vernieuwing 

L0 de  democratic  betreft en als een partij tussen de andere, waar het het program-

,na hetteL °9  Wat betreft het eerste punt heeft de partij belangrijke resultaten 

„boekt,  ZLj het pas na jaren (of zelfs decennia) van strijd. 

r it  proCeS Waarin D66 minder radicaal tegenover de andere partijen komt te 

staan en 
een plaats tussen die andere partijen inneemt, is volgens de politicoloog 

piazornO 
wel verklaarbaar. Pizzorno stelt dat nieuwe partijen vaak belangen repre-

sent
ren die voor hun ontstaan buiten beschouwing werden gelaten. De eerste zorg 

van fl
uwc partijen is om de eigen identiteit duidelijk te maken en dus de verschil-

len met andere partijen te benadrukken. Het partijprogramma is radicaal en voor-

stellen zijn onoraderhandelbaar'. Eenmaal in het politieke systeem opgenomen is de 

000d7aak om de eigen identiteit te benadrukken minder dringend en ervaart de 

partij de beperkingen die het gevolg zijn van de samenwerking met andere partijen 

„ noodzaak om de stem van de kiezers te behouden, allemaal impulsen om minder 

radicaal te worden.'°° 

ok het Loge noemde Weber-Michels-model biedt een verklaring voor de veran-
derende positie V,111 n66. Deze politicologische theorie gaat ervan uit dat wanneer 

een (sociale) beweging een basis heeft gekregen in de samenleving en de oorspron-

kelijke charisniatische leider is vervangen, er drie processen op gang komen. In de 

Nrste plaats wordt een doelverandering zichtbaar: een herdefiniëring van de oor-

pronklijk doelen van de beweging, die neerkomen op een aanpassing aan de 

bestaande s'mg en dus resulteren in een 'ontradicalisering' van de beweging. 

In de tweede plaats vindt een doelverlegging  plaats: de beweging die aanvankelijk 

alleen instrument was om doeleinden te bereiken, wordt een organisatie en het 
„,tindhoLideii van de Organisatie wordt een doel op zich. En in de derde plaats 

vindt oligarchiscring plaats: er ontstaat een duidelijke scheiding tussen leiders en 
achter11101 Bij n66 vinden deze ontwikkelingen plaats op het moment dat de 
partij de 'ontploffingsgedachte' heeft losgelaten en Jan Terlouw de plaats van Hans 
van Mierlo inneemt. 

D66 wilde het bestel op in kop zetten, zwom tegen de stroom in en trok als kleine 
partij ten strijde tegen de gevestigde orde. Het bestel bleek minder gemakkelijk te 

randeten dan werd gehoopt, maar ook in later jaren, toen D66 zich een vaste 
pLan in het partijbestel verwierf, bleef het beeld bestaan van D66 als de kleinste 
onder de grote of de grootste onder de kleine, niet in staat om in haar eentje de ver-
,mderingen door te voeren waar ze voor staat, maar afhankelijk van coalities met 

t ,indere partijen, die niet zelden de door de Democraten gewenste veranderingen 
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vertragen, frustreren of tegenhouden. Met als gevolg dat telkens als de partij aan-
hang verliest, het bestaansrecht van D66 weer ter discussie wordt gesteld. Geen 
enkele partij wordt zo vaak gevraagd wanneer ze zichzelf nou eens gaat opheffen als 
D66. De partij moet voortdurend haar bestaansrecht verdedigen. Wanneer andere 
partijen, media of andere critici hun pijlen op de Democraten richten, missen deze 
echter vaak de assertiviteit om hierop te reageren en laten zij zich in het defensief 
duwen, om vervolgens verontwaardigd te doen over het onrecht dat hen wordt 
gedaan. Dit is wat het 'Calimero-complex' van D66 kan worden genoemd. 

GEEN IDEOLOGIE, WEL IDEALEN 

Pragmatisme en ideologie 

D66 wordt vaak aangeduid als een pragmatische partij. Binnen D66 werd de term 
geïntroduceerd door Hans Gruijters, die het pragmatisme had ontdekt tijdens een 
reis naar de Verenigde Staten.  102  Het is echter vaak allerminst duidelijk wat hiermee 
wordt bedoeld. Zolang dat het geval is kan de partij aan de typering 'pragmansch' 
weinig of geen identiteit ontlenen. Voor een beter begrip van het ideologische (of 
wellicht beter: anti-ideologische) karakter van D66 is het dan ook noodzakelijk hier-
over meer duidelijkheid te scheppen. 

Het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal omschrijft pragmatisme als 'de filo-
sofische leer die het kenmerk van de waarheid ziet in haar praktische toepasbaar-
heid, haar bruikbaarheid om leiding te geven aan het handelen.'103  Deze definitie 

geeft drie kenmerken van pragmatisme: ten eerste betreft het een filosofische leer, 
ten tweede gaat het om 'praktische toepasbaarheid' en is er dus een nauwe verwant-
schap met de term 'praktisch', ten derde komt pragmatisme tot uiting in het hande-
len. Van  Dale  geeft nog een tweede definitie: 'opvatting dat men zijn handelen niet 
moet laten bepalen door een ideologie, maar door een zakelijke benadering van de 

i 104  Deze definitie veronderstelt een tegenstelling tussen 'ideologisch hande-
len' en een 'zakelijke benadering'. Verder impliceert deze definitie dat een zakelijke 
benadering per definitie niet ideologisch getint is. Deze definities maken echter niet 
duidelijk wat er onder ideologie wordt verstaan. Ook geven ze geen omschrijving 

van de grondgedachten achter pragmatisme. Beide definities bieden dus onvol-
doende houvast voor een typering van het pragmatisme van D66. 

Het pragmatisme was aan het begin van de twintigste eeuw de belangrijkste filosofi-
sche stroming in de Verenigde Staten. De term is voor het eerst gebruikt door Char-
les Sanders  Peirce  in de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Onder invloed van 
onder meer  Peirce,  William James en C.I. Lewis wordt pragmatisme over het alge-
meen omschreven als een benaderingswijze van en houding ten opzichte van vraag-
stukken, die uitgaat van de praktische consequenties van ideeën en de mate waarin 
de uitvoering van die ideeën bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. 105 
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Ie partij aai- Pragmatisme stelt dat mensen de werkelijkheid vanuit verschillende invaishoe- 

esteld Geen , ken ervaren. Andere invalshoeken of zienswijzen kunnen evenveel 'waarheid' bevat- 

opheffen als ten en zijn even waardevol.  106 De ervaring van de werkelijkheid kan dus nooit lei- 

neer andere dend zijn bij het nemen van beslissingen. Deze dienen te worden genomen op basis 

deze missen 
een oordeel over de praktische gevolgen en praktische uitvoerbaarheid. Ook de 

het defefl5  i ii oderne filosoof Richard Rorty vertolkt dit pragmatisme. 107  Ror y  relativeert de 

t hen wordt waarde van objectieve waarheid, werkelijkheid wordt vanuit eigen ervaringen waar- 

od. 
genomen. Dit referentiekader wordt bepaald door de te bereiken doeleinden en de 
bijdrage die de middelen daaraan leveren. Een democratische samenleving draait 
om een vrije en open discussie. Deze mag niet vooraf worden beperkt door een uni- 
„r.seel geldende ideologie. Dit doet afbreuk aan het pluralistische karakter van de 
sanle til eVing. 

In de beginperiode van D66 vierde het pragmatisme ook buiten de partij hoogtij. 
i Echter: in de loop van de jaren zeventig dringt het besef door dat de partij niet lou-

ter kan steunen op het programma en het idee een 'pragmatische' partij te zijn. De 
crisisperiode 1974-1975 heeft daar in die zin aan bijgedragen, dat om uit het dal te 

L komen, het vinden vaneen (nieuwe) gezamenlijke grondslag noodzakelijk was. 
De term pragmatisme wordt in relatie tot D66 vaak gebruikt zoals liberalisme 

voor de VVD of sociaal-democratie voor de PVDA. Het pragmatisme zou voor D66 
zoiets zijn als een ideologisch fundament. Pragmatisme zoals hierboven omschreven 
kan echter nooit een politieke stroming in traditionele zin zijn. De filosofische stro-
ming van her pragmatisme biedt geen exclusieve totaalvisie op de inrichting van de 
samenleving zoals het liberalisme en het socialisme dat wel (trachten te) doen. Prag- 
matisme bestrijdt daarentegen het idee dat er zoiets zou zijn als een allesomvattende  
blauwdruk voor de inrichting van de samenleving en benadrukt het pluralistische 
karakter van de samenleving. Pragmatisme is uitsluitend een benaderingswijze, een 
mentaliteit, en zegt niets over de politiek die een politieke partij voorstaat. Deze 
moet blijken uit een programma waaraan bepaalde uitgangspunten ten grondslag 
liggen, een referentiekader of, zo men wil, een ideologie. 

Ook de term ideologie wordt in de praktijk gemakkelijk gebruikt, hoewel ook van 
deze term niet altijd duidelijk is wat eronder wordt verstaan. De term is voor het 
eerst gebruikt door de Fransman Destutt de  Tracy  in 1901.108 Ideologie, de leer der ideeen werd aanvankelijk inkelijk gezien als een empirische wetenschap waarin een onder-
scheid werd gemaakt russen 'ware' en 'valse' ideeën. Op basis van dat onderscheid 
zou een rationele  inrichting van de samenleving mogelijk zijn. Onder invloed van 
Napoleon  Bonaparte,  Karl Marx en Karl Mannheim krijgt het begrip ideologie een negatieve  connotatie mee. Het onderscheid tussen ware en valse ideeën is de basis Voor een sceptische  houding ten opzichte van andermans opvattingen. Deze wor- den gez 
o ien als een manipulatievan de werkelijkheid, een manipulatie die zou voort- 
men uit 

het feit dat de werkelijkheid niet overeenkomt met de belangen van een paalde groep 
(Marx, Mannheim). Ideologie wordt een instrument om ideeën of 
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opvattingen tegenover elkaar te positioneren. Niet langer is ideologie de aanduiding  FCnP 

voor een empirische wetenschap, maar voor een begrip waarmee bepaalde ideeen P 

over de menselijke natuur en de maatschappelijke ordening worden aangeduid die bestaat 

kenmerkend zijn voor een bepaalde periode, sociale groep of  klasse.  109  gie kan e 

Ideologie en pragmatisme worden vaak tegenover elkaar geplaatst, implicerend of groeP 

dat ze niet verenigbaar zijn. De afkeer van D66 van ideologische politiek lijkt dat °P cU  I C U  

ook te bevestigen. D66 verwerpt het rechtvaardigen van een beleidskeuze met een 
verwijzing naar ideologische uitgangspunten. Dit zou moeten gebeuren op basis te1itJ 1  

mal van de werkelijke (praktische) reden. De Democraten menen bovendien dat het 
hanteren van een ideologie de speelruimte van een politieke partij, om in te spelen 0 ree 

de si-i 
op de maatschappelijke realiteit, beperkt. De maatschappij is te veranderlijk om het tja 

be1e1 
politieke handelen te baseren op starre uitgangspunten. Zeker gelet op het feit dat 

de 
de bestaande ideologieën in de ogen van de Democraten zijn verouderd. Ze stam- a 

men uit de negentiende eeuw en geven geen antwoord meer op de vragen van van- 
daag en morgen. 

D66 is bij de verwerping van ideologische politiek altijd uitgegaan van svat 
genoemd zou kunnen worden een 'dogmatische' opvatting van ideologie. Een 
treffend voorbeeld hiervan is een uitspraak van D66-grondlegger Hans Gruijtets 

ram"" 
die stelt: verk-ieZ 

'De ideologische benadering van de politiek leidt tot een leerstelligheid die ver-  Dc  
starrend werkt, de vraagstukken waar het om gaat vertroebelt en de besluitvor- het 
ming vaak doet afwijken van hetgeen met de wensen van de meerderheid over- en 
eenkomt. (...) 

Natuurlijk is de radicale democratisering van de samenleving, die de Demo- Het d 
craten voorstaan, een richtinggevende grondgedachte, die in talrijke concrete punte 
programmapunten als hoofdmotief is terug te vinden. Maar dat is nog iets laten 
anders dan een gefixeerd maatschappijbeeld, dat als ideaal door de veranderen- verkie 
de omstandigheden heen wordt meegedragen." iO ttOOl 

profil 
Volgens deze door de Democraten gehanteerde definitie van ideologie is een ideolo de de 
gie een min of meer dogmatisch stelsel van ideeën omtrent de gewenste inrichting al ptt 

van de samenleving. De ideologie is de enige juiste opvatting. Op  basis van voorpo  form  
litieke gegevenheden als religie of sociale klasse wordt een blauwdruk ontworpen acht( 
dat als referentiekader geldt bij beslissingen over de maatschappelijke ordening. 
Niet de maatschappelijke ontwikkeling, maar de vastgelegde idealen vormen het prop 

uitgangspunt voor het handelen. foto 
Het afwijzen van ideologieën omdat ze geen oplossingen bieden voor de proble tij. I 

men is echter een politiek argument. Het vloeit voort uit de uitgangspunten en (dat 
voorkeuren voor het beleid van de Democraten. De bestaande ideologieën bieden grat 

geen voor n66 aanvaardbare oplossingen voor de problemen die D66 belangrijk prat 

vindt. Een dogmatisch, bijna karikaturaal ideologiebegrip is hierbij functioneel. 
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Ecn pragmatische instelling  en een dogmatische  definitie van ideologie  sluiten  elkaar per definitie uit. Pragmatisme  stelt immers dat er niet één juiste opvatting 
bestaat en geen enkele ideologie zich kan beroepen op algemene geldigheid. Ideolo-
gie kan echter ook worden opgevat als alle ideeën en Opvatting

en  van een individu  of  groep betreffende de inrichting  van de samenleving, ideeën die worden gebaseerd 
op cultuuroverdracht en individuele ervaringen. Een bepaalde visie op mens en 
samenleving die wel een bepaalde mate van consistentie  vertoont, maar niet de pre-
tentje heeft van algemene geldigheid. Dogmatisme  is in deze definitie geen onlos-
makelijk onderdeel van ideologie." Een dergelijke definiering  van ideologie  komt overeen met het referentiekader  van Rorty. Rortys referentiekader weerspiegelt  de in de samenleving geldende opvattingen  in plaats van als een vooropgesteld dogma 
de beleidskeuzen te sturen. De democratische besluitvormingsmethode garandeert 
dat de opvatting van de meerderheid wordt gevolgd. 

De Programmatische basis van D66 

Als D66 zich in 1966 presenteert, kiest de partij er bewust voor om geen beginselp
ro_ grarnma op te stellen. Bij D66 zijn de uitgangspunten  van de partij te vinden in het 

verkiezingsprogramma Inde statuten van de partij staat letterlijk: 

De in deze doelstelling vervatte grondgedachten  worden nader uitgewerkt in 
het politieke programma, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van 

D66 en zijn Fracties in de vertegenwoordigende lichamen.'112 

Het doel van een verkiezingsprogramma  is het formuleren van politieke uitgangs-
punten en voorkeuren voor beleid, teneinde de kiezers een verantwoorde  keuze te laten maken en de politieke besluitvorming  te beïnvloeden.' 3 Daarnaast krijgt het 

over het algemeen vijf functies toegedicht: verantwoording, 
stroonilijning 

 van de besluiorming, mobilisatie van leden en kader (alle intern), 
Profilering en werving (extern). Een verkiezingsprogramma  wordt opgesteld voor 
de duur van de Parlementaire periode, maar verkiezingsprogramma's  zijn toch voor-al programma's voor de verkiezingen, niet voor daarna. Ze spelen nog een rol bij de 
formatieonderhandelingen, maar zijn dan inmiddels al een jaar oud en niet zelden achterhaald. 

Naast verkiezingsprograminds hebben vrijwel alle politieke partijen een beginsel- z:1  

P rogramma. Een beginselprogramma  wordt opgesteld voor een langere periode en 
formuleert op -samenhangende wijze de beginselen en uitgangspunten  van een par-tij. 

In veel parti1ei, is het beginselprogramma  het centrale punt van verantwoording  (dat wil 
zeggen dat kandidaten  voor vertegenwoordigende  functies het beginselpro-

gramma van de partij moeten onderschrijven). Het opstellen van een beginselpro-grarnma 
 wordt gezien als behulpzaam  bij het bevorderen van de cohesie en de 
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gedachtevorming binnen de partij. Ten slotte kan het beginselprogramma worden 
aangewend ter profilering van de partij. 

Bij verkiezingen of regeringsvorming spelen beginselprogramma's nauwelijks een 
rol. Het is in de politieke praktijk een nauwelijks gebruikt visitekaartje. Een begin-
selprogramma wordt bovendien vaak in zulke algemene bewoordingen geformu-
leerd, dat er bij praktische kwesties verschillende interpretaties mogelijk zijn en de 
beginselen hun eigen functie ondermijnen. Partijen zijn bovendien gedwongen om 
het beginselprogramma van tijd tot tijd te herzien en aan te passen aan de verander-
de omstandigheden (het 'bijspijkereffect'). 

Bij de afwijzing van een beginselprogramma komen dezelfde argumenten terug 
als die aanleiding waren om ideologische politiek af te wijzen. D66 kan ook geen 

beginselpartij zijn. Van de initiatiefnemers komt een deel uit de VVD, een deel uit de 
PVDA en weer anderen zijn tot dan toe partijloos. Zij vinden elkaar op programmati-
sche basis en met name op het punt van de staatkundige vernieuwing. Om die 
reden dient D66 zich dan ook aan als programmapartij: over beginselen bestaat een-
voudigweg geen overeenstemming. Als men het daarover eerst eens had willen wor-
den, was de partij vermoedelijk hekmaal niet van de grond gekomen. D66 wordt 
vervolgens een partij waarin iedereen, ongeacht levensbeschouwing, sociale klasse 
of politieke cultuur zich thuis moet kunnen voelen. 

Het voordeel van het hanteren van het verkiezingsprogramma als uitgangspunt, is 

dat dit programma voor vier jaar wordt opgesteld en dus gemakkelijk aan de zich 
wijzigende omstandigheden is aan te passen. De functie van cohesie en betrokken-
heid bij de gedachtevorming wordt bij D66 vervuld door het verkiezingsprogram-
ma. Op  de Algemene Ledenvergadering worden de individuele leden door middel 
van hun stemrecht direct betrokken bij de gedachten- en besluitvorming in de par- 
tij. 

Het niet hebben van een gezamenlijk onderschreven beginselprogramma heeft 
echter ook een nadeel. In theorie zijn beginselen niets meer dan criteria aan de hand 
waarvan een partij concrete keuzes kan maken uit alle wensen en belangen. Maar 
zonder een basis van beginselen of uitgangspunten kan een politieke partij haar 
aggregatiefunctie niet goed vervullen. In de beginperiode is de democratisering heel 
duidelijk het punt dat de democraten bindt, maar al snel zal duidelijk worden dat 
dit niet genoeg is. Een politieke partij is immers wat anders dan een  one  issue-bewe-
ging. Een partij zal zich moeten bezighouden met een veelheid aan onderwerpen, 
waarbij de standpuntbepaling niet altijd louter op dat ene democratiseringsideaal 
gebaseerd kan worden. 

Ook het feit dat D66 zich in haar handelen laat leiden door het partijprogramma 
heeft een nadeel. Het partijprogramma is opgesteld voor een beperkte periode en 
verandert dus door de tijd heen. Het partijprogramma, of het daaruit afgeleide ver-
kiezingsprogramma garandeert dus geen binding op de langere termijn. Ook de in 
de verschillende programmapunten terug te vinden grondgedachten zijn, indien 
niet expliciet geformuleerd, onvoldoende om mensen aan de partij te binden. 
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)gramma worden Duidelijk in de discussies over een beginselprogramma is dat de roep om zo'n 

programma in de eerste plaats wordt ingegeven door een behoefte aan meer duide- 
a's nauwelijks een lijkheid. De uitgangspunten waarop D66 zich in haar handelen baseert, zouden 
aartje. Een begin- meer expliciet op papier gezet moeten worden. Deze behoefte wordt vooral gesti- 
-dingen geformu- muleerd door de herhaaldelijke kritiek van andere partijen en de media, die D66 
Logelijk zijn en de keer op keer verwijten onduidelijk te zijn. Of het opstellen van een beginseipro- 

gedwongen om  grain  ma deze kritiek kan wegnemen, is nog maar de vraag. De identiteit van een 
aan de verander- politieke partij blijkt immers niet alleen uit een beginselprogramma, maar ook uit 

het dagelijkse beleid van de partij. 

argumenten terug 
)66 kan ook geen Dat het (in die tijd nog niet eens complete) partijprogramma niet voldoende is,  
VD,  een deel uit de blijkt al snel na de aanvankelijke verkiezingsoverwinning in 1967. Al snel komt er 
op programmati- kritiek op het uitblijveA van een verdieping van de uitgangpunten van de partij. Het 

ieuwing. Om die gevoel dat de partij de discussie over haar eigen grondslagen moet aangaan, wordt 

aselen bestaat een- breed gedragen. Het Leidse congres moet meer duidelijkheid geven over wat D66 
as had willen wor- met betrekking tot de democratisering van staat en samenleving voorstaat. Maar de 

omen. D66 wordt ccli te gro udsiagendiscussie laat nog op zich wachten. 

ring, sociale klasse Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is D66 het stadium 
van een beweging nog maar nauwelijks ontstegen. De partij is lange tijd aangewe- 
zen op de noodstructuur zoals die in 1966 is opgezet. Door het ontbreken van de 

Is uitgangspunt is infrastructuur is de partij niet in staat om gestructureerd een grondslagendiscussie 

ckelijk aan de zich te voeren. Bovendien voelt niet iedereen voor het vastleggen van de beginselen van 
esie en betrokken- de partij. Ten tweede speelt de persoon van partijleider Van Mierlo een belangrijke 
rkiezingsprograni- rol. Van ivlicrio heeft een uitgesproken afkeer van beginselen. Hij voelt er niets voor 

leden door middel om een beginselprogramma op te stellen of alleen maar de discussie hierover aan te 

vorming in de par- gaan. In het najaar van 1969 wordt niettemin het 'beleidsplan' aangekondigd. 

IprografllITna heeft 
riteria aan de hand Het beleidsplan 

en belangen. Maar 

)lltieke pa r tij haar Niet omdat de partij nu wel bereid is haar beginselen vast te leggen, maar om te 

mocratisel ins, heel voorzien in cit behoefte aan meer duidelijkheid over de identiteit van de partij 

idelijk wo rden dat wordt in dccc  usher  1970 het beleidsplan aangenomen Het beleidsplan is (of beter 

en  one  jaz/t hewe gezegd was) de tweede vindplaats van de D66-begiflselen 

aan ondciw crptm In tegenstelling tot het beginselprogramma, waarin de grondslagen van eenpartij 
ocratiSeringssideaal 1 los van conctere politieke vraagstukken worden vastgelegd bevat het beleidsplan 

concrete voorstellen voor een regeringsbeleid In die zin ligt het beleidsplan dichter 

t partijprog10ia - hij her verkiezingsprogramma dan bij het beginselprogramma Bovendien wordt 

-perkte periode en ook het beleidsplan opgesteld voor een beperkte periode daar waar het beginselpro- 

aruit afeleidc ver- f gramma niet periodegebonden is. Het derde verschil is dat in het beleidsplan welis- 
ermijn 00k de in I waar een abvegint, en prioriteitskeuze worden gemaakt maar dat de uitgangspun- 

tchten zij U, indien tCfl 
te daas aan ten grondslag liggen niet tot een ideologie worden verheven. 

:ij te binden. 
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Terwijl de roep om een beleidsplan vanuit de behoefte aan meer duidelijke stand-
puntbepaling door D66 wel valt te verklaren, is het allerminst duidelijk of een 
beleidsplan ook aan die behoefte kan voldoen. Wat wordt er immers bedoeld met 
een beleidsplan, hoe ziet zoiets eruit? Voor welke periode is een beleidsplan bedoeld, 
vier jaar, tien jaar? Gaat een beleidsplan uitsluitend over inhoudelijke politieke 
zaken op nationaal gebied of dient het zich ook uit te spreken over bijvoorbeeld de 
vernieuwing van het politieke stelsel? Bovendien stellen de Democraten dat een 
beleidsplan voortdurend dient te worden geëvalueerd en aangepast. Nieuwe priori-
teiten worden gesteld, andere vervallen. De omstandigheden kunnen wijzigen, dus 

de standpunten van de partij ook. Het beleidsplan zal dan ook voortdurend aange-
past moeten worden, wil het nieuwe ontwikkelingen blijven volgen. Tegelijk mag 
het beleidsplan niet als een keurslijf het handelen van de partij gaan beperken. 

Een duidelijk kenmerk van het beleidsplan zal zijn dat het geen waslijst is 
wensen, maar een duidelijke prioriteitstelling kent. Wanneer aan het ene voorstel 
prioriteit wordt gegeven, dient ook aangegeven te worden op welk ander punt een 
prioriteit moet vervallen. De prioriteiten moeten bovendien financieel onder-
bouwd worden. Kortom: D66 stelt hoge eisen aan het te schrijven beleidsplan. Het 
dient flexibel te zijn, het dient de uitgangspunten helder en inzichtelijk te formule-

ren, daarbinnen prioriteiten aan te geven, alternatieven te bieden en financieel te 

onderbouwen, een bezinning op de uitgangspunten van D66-politiek. Wat  which  

we nu eigenlijk, hoe willen we het en waarom willen we het zo? Vragen die eerst 
beantwoord moeten worden om een afgewogen geheel te vormen waaruit een dui-
delijke visie spreekt. 114 

In 1976 wordt het beleidsplan vervangen door het beleidsprogramma. Evenals het 
beleidsplan is ook dit programma geen waslijst van wensen en eisen. Het beleids-
programma kent een departementale indeling en legt verbanden tussen de verschil-

lende beleidsterreinen. 
Het eerste beleidsprogramma wordt nog vastgesteld voor de parlementaire perio-

de van vier jaar. Bij de eerste herziening van het beleidsprogramma wordt hier door 
het partijcongres weer van afgestapt çn wordt besloten het beleidsprogrammu 
voortdurend aan actualisering te onderwerpen. Het gevolg hiervan is echter dat de 
samenhang in het beleidsprogramma steeds verder te zoeken is en dat er tegenstrij-
digheden ontstaan tussen bestaande en nieuwe hoofdstukken van het programma. 

Het verkiezingsprogramma is in deze periode niet meer dan een geactualiseerde 

versie van het beleidsprogramma. Het is wervender van stijl en wordt wei voor vier 
jaar vastgesteld. Als gevolg van de herziening van het beleidsprogramma ontstaan er 
echter ook discrepanties tussen het verkiezingsprogramma en het beleidsprogm 
ma. Deze procedure blijkt niet te werken. Het overzicht raakt zoek, voor buiten-
staanders is het al helemaal niet duidelijk meer en ook intern weten de Democraten 

niet meer waar ze aan toe zijn. Niettemin stelt het hoofdbestuur van de partij 1fl 

1984 voor om het onderscheid tussen verkiezings- en beleidsprogramma in oude 

glorie te herstelen. In het verkiezingsprogramma dient te worden gestreefd naar 
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samenhang tussen de beleidsvoorstellen en naar uitvoering  ervan in de komende  regeerperiode. Het beleidsprogramma  moet een compleet en overzichtelijk poli-
tiekinhoudeljk naslagwerk zijn dat over ieder onderwerp het actuele partijstand_ 
punt van D66 bevat.115 Ondanks dit voornemen sterft het beleidspla

n  medio jaren tachtig een stille dood. 116 

De ideologische  plaatsing  van D66 

In 'De keuze van D'66' stelt Hans van Mierlo in 1968: 

'Ideologie staat de koers van een partij in de weg, omdat het een dwingend uit- 
gangspunt wordt, waarin of het handelen wordt gedwOngen als in een keurs- 
lijf of - het handelen daarbuiten valt en dan als strijdig met het uitgangspu

nt  wordt cr  varen.  '117 

Er zijn in de geschiedenis van D66 wel pogingen gedaan om het referentiekader  
(normen en waarden, mens- en maatschappijbeeld) van de partij te omschrijve

n  of 
te baseren op een filosofische of (seculiere) levensbeschouwelijke grondslag, maar 
deze exercities zijn altijd beperkt gebleven tot een wetenschappelijke discussie. Ook 
is regelmatig  geprobeerd om D66 van een ideologisch etiket te voorzien. Vrijzinnig-democraten, progressief-democraten, radicaal-democraten, links-liberalen, 
Progressief liberalen post-socialistische  liberalen en sociaal-liberalen zijn er daar 
een paar van. Kennelijk verschaft noch de naam Democraten, noch het pragmatis-
me een bevredigend visitekaartje. Het betreft echter telkens typeringen in termen van de traditionele stromingen, terwijl D66 juist uit onvrede met die stromingen is opgericht. 

Ook Lucardie en Voerman typeren D66 in deze termen. Zij stellen dat de funda-mentele waarden van het liberalisme, zoals individuele vrijheid en verdraagzaam-
held, parleme1tjire democratie en scheiding tussen kerk en staat, door D66 worden gedeeld. Zij duiden ü66 dan ook aan als een liberale partij. De aanvaarding  van de liberale  waarden onderscheidt de Democraten  echter niet van andere partijen als VvD en PVDA di deze 

waarden ook accepteren. Lucardie en Voerman stellen dan 
ook dat 'de ideologische identiteit van D66 niet zozeer schuilt in zijn liberale gedachtegoed als zodanig ( ... ) 

maar in zijn libertaire en republikanistische visie op burgerschap 
en staatsi irichting.'118 

Een andere manier om partijen te plaatsen is middels een 
links-rechts-schaal.  Deze schaal heeft 

 echter tiitsjuitend betrekking op de sociaal-economische standpunten 
van een Partij Op deze schaal staan partijen als 

PA, GroenLinks  en sp op de lin-
kerhelft van de schaal en partijen als de vvD op de rechterhelft. 

CDA en D66 nemen ren middenpo5j i0 Onderzo
ek onder de leden van D66 toont aan dat D66'ers 
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zichzelf op dit punt ook zien als gematigd (gematigd links danwel gematigd 

rechts).1 19 

De indeling links-rechts (en ook het daaraan verwante sociaal-liberaal) zijn inge-
burgerde termen, maar het is niet altijd duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Het 
gaat om allesbehalve eenduidige labels. Zowel  Sartori  als Lipset erkennen dat de 
indeling van partijen op een links-rechts-schaal met name betrekking heeft op de 
sociaal-economische dimensie.  120  Bij zogenoemde postmaterialistische vraagstuk 
ken is de indeling veel minder bruikbaar. Met links-rechts worden dan ook dimen-
sies aangeduid die elkaar niet altijd dekken. Ook Lipschits concludeert dat voor de 
overgrote meerderheid van de politieke partijen een dergelijke plaatsbepaling niet 
mogelijk is. 121 

Het betoog van D66 dat ideologische labels eerder verwarrend zijn dan verhelde-
rend lijkt dan ook terecht. Aan de andere kant kan worden gesteld dat de sociaal-
economische dimensie bij het plaatsen van partijen nog altijd dominant is. Kiezers 
weten politieke partijen op een dergelijke links-rechts-schaal over het algemeen 
goed te plaatsen. Je als partij onttrekken aan een dergelijke manier van indelen 
bevordert de duidelijkheid in ieder geval niet. 

Een effectievere manier om partijen te plaatsen, want niet eenzijdig op het soci-

aal-economische aspect gericht, is middels een assenkruis. Hierbij staat de horizon-
tale as voor materialistische waarden (zaken als economische groei, vergelijkbaar 
met de links-rechts-schaal) en de verticale as voor immaterialistische waarden 
(zaken als vrijheid en milieu).  122  De in de afgelopen decennia dominante partijen 
(PVDA, VVD, CDA en n66) kunnen als volgt op een dergelijk assenkruis worden 
geplaatst: 123 

D66  

PVDA VVD 

CDA 

Het assenkruis maakt zowel de middenpositie van D66 (en ook CDA) tussen PVDA en 

VVD in sociaal-economische zin, alsmede de diametraal tegengestelde positie van 
D66 ten opzichte van het CDA wat betreft immateriële vraagstukken inzichtelijk. 
Indien de positionering van de vier grote partijen ten opzichte van elkaar op deze 
wijze wordt weergegeven, wordt duidelijk dat D66, in tegenstelling tot wat wei is 
beweerd, nooit de klassieke middenpositie van het CDA in het partijbestel kan inne-
men. Indien in beschouwing wordt genomen, dat bovenstaande positionering van 
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66 en CDA samenhangt met de kerkelijke gezindheid van het CDA, en gelet op de 

5nds de jaren zestig vergaande ontkerkelijking van het electoraat, is een andere ont

v;i

-
kkeling wèl mogelijk, namelijk die waarin D66 de positie van het CDA als domi-

,-,ante ,níddenpartij overneemt.124  Hiertoe zou een beroep van D66 op niet alleen de 

gemat igde, niet-christelijke kiezer, maar ook de liberale christelijke kiezer moeten 

slager'.  
B I)veilstaande positionering van D66 sluit aan bij de resultaten van onderzoek 

onder de leden van D66, dat laat zien dat 40% van de leden van D66 een 'zuiver 

postmateniakstsch waardepatroon' hebben, 56% een gemengd patroon en slechts 

39/0 een in aterialistisch waardepatroon.125 D66 positioneren op een eendimensiona-

le l i nks-rechtsschaal zou dan ook tekort doen aan het gedachtegoed van de partij. 
overigens is er sinds 1997 over de ideologische plaatsing van D66 weinig twijfel 

meer mogelijk. Evenals zusterpartijen in de Scandinavische landen noemt D66 zich 
ien sociaal-liberaal'.  Door de motie van Opschudding aan te nemen, die sindsd  

pleitte voor het voeren van de ondertitel 'sociaal-liberaal', heeft het congres van D66 
bepaald dat de partij haar plaats in het politieke spectrum zelf dient aan te duiden, 
en wel in de klassieke ideologische termen. Een beslissing die volledig in strijd is 
met de beginselen van het oorspronkelijke D66. Een beslissing ook die, zoals de 

0ormalige politieke leiders Van Mierlo, Terlouw en Engwirda het in het verleden 

formuleerden, een 'capitulatie voor het bestaande systeem' betekent. 

Conclusie 

De pragmatische instelling van de Democraten en de afkeer van ideologie zijn mis-

schien wel de belangrijkste wezenskenmerken van D66. D66 voert politiek zonder 
'huisideologie', maar niet zonder referentiekader. De pragmatische houding van de 

partij betekent dat politieke besluiten worden beoordeeld op de mate waarin ze bij-

dragen tot de verwezenlijking van de gestelde doelen zoals deze door de meerder-
heid wordt gewenst. Niet het vooraf gestelde ideaal ligt ten grondslag aan het han-
delen, maar de maatschappelijke realiteit en de probleemoplossingen waaraan in 
die praktijk behoefte bestaat. Pragmatisme is dan ook niet meer (en niet minder) 
dan een houding, een manier van werken, een mentaliteit. 

Wie het ideologisch profiel van D66 wil vaststellen, moet constateren dat D66 
nooit een absolute en exclusieve keuze heeft gemaakt (en willen maken) tussen de 
drie grote ideoiogieën die de Nederlandse politiek de afgelopen eeuw hebben 
gekenmerkt, o66 draagt inhoudelijk kenmerken van zowel het liberalisme als de 
sociaal-democratie. Op het partijcongres in februari 1988 verwoordde partijleider 
Hans van Mierlo dit als volgt: 

De inspiratiebronnen  van het liberalisme en van de sociaal-democratie zijn 
tegelijk in n66 aanwezig. En de rechtvaardiging is dat beide stromingen in de 
historische ontwikkeling een deel van de hele waarheid voor hun rekening 
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hebben genomen, en vervolgens dat deel weer tot de hele waarheid hebben 
verheven. Daardoor is wat complementair was, tegenover elkaar konen  te staan, in karikaturen van zichzelf vrijheid tegenover gelijkheid, her indisid0 
tegenover het collectief, de zelfregulering tegenover de staat, individualisering 
tegenover solidariteit. D66 herkent zichzelf hierin: een consistent ideologisch 
model is prachtig, je moet er ook altijd naar blijven streven, maar nooit ten 
koste van zicht op veranderingen in de maatschappelijke werkelijkheid en al 
helemaal nooit ten koste van de mensen die van die veranderingen  het slacht- 
offer dreigen te worden.'127 

Tegelijkertijd herbergt deze opstelling het derde dilemma van D66 in zich: die tus-
sen het ideaal van niet-ideologische politiek enerzijds en de noodzakelijke  vormge 
ving en presentatie van het eigen gedachtegoed anderzijds. Ten aanzien van dit 
dilemma kan worden geconcludeerd dat de Democraten het zichzelf altijd moeilijk 
hebben gemaakt door op geen enkele wijze geassocieerd te willen worden met ideo-
logische termen of etiketten. Tegelijk is duidelijk geworden dat het door de Demo-
craten aangehangen 'pragmatisme' het grote publiek niet of nauwelijks aanspreekt. 
Pragmatisme is een wijze waarop met politieke en maatschappelijke vraagstukken 
wordt omgegaan en democratie staat voor niets meer of minder dan de bes] uirvor-
mingsmethode die de voorkeur heeft. En terwijl de Democraten zich erop beroepen 
geen stringent beginselprogramma te hebben, hanteren ze door de jaren heen wei 
zoiets als 'uitgangspunten', 'beginselen' of 'grondslagen'. De nadruk ligt op de 
staatsrechtelijke idealen van de partij, ondanks dat de partij in de loop van  dc  jaren 
telkens andere accenten heeft gelegd, bijvoorbeeld op technologie en milieu. Het 
beeld van 'de partij van de staatkundige vernieuwing' is onuitwisbaar gebleken. Pas 
in 1997 heeft de 'capitulatie voor het systeem' plaatsgevonden en heeft D66 met het 
etiket 'sociaal-liberaal' alsnog haar ideologische etiket gekregen. 

Politieke partijen anno 1966 

Deze studie over D66 kan worden geplaatst in een historische reeks van studies over 
politieke partijen. Mojsej Ostrogorski was aan het begin van de twintigste eeuw de 
eerste die een studie over politieke partijen publiceerde. Hij zag partijen nog als een 
ongewenst verschijnsel. De institutionalisering  van de parlementaire facties, waar-
uit de eerste politieke partijen voortkwamen, vormde volgens Ostrogorski een aan-
tasting van de representatieve democratie. Partijbureaucratie en groepsdiscipline 
hadden in zijn ogen de rechtstreekse band tussen de gekozen vertegenwoordiger en 
zijn kiezers verdrongen. 128 In de loop van de twintigste eeuw zijn politieke partijen 
een geaccepteerd verschijnsel geworden. In westerse democratieën worden partijen 
tegenwoordig gezien als de belangrijkste steunpilaren van het politieke systeem. 
Politieke partijen vormen de basiseenheden van de parlementaire democratie en er 
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wordt gedebatteerd over de vraag of politiek zonder politieke partijen eigenlijk wel 
mogelijk is. 

op het moment dat D66 ontstaat, wordt de Nederlandse politiek gedomineerd 
door politieke partijen die hun wortels hebben in de negentiende eeuw. De eerste 
politieke partijen in de late negentiende en vroege twintigste eeuw kunnen worden 
getypeerd als 'kaderpartijen'. In deze periode is er sprake van een beperkt kiesrecht 
en evenzeer beperkte politieke participatie van de lagere sociale klassen. In een der- 
gelijke context bestaat geen noodzaak voor politieke organisaties. Politieke partijen 
zijn dan ook niet meer dan elite- of kaderorganisaties. De politieke elite die de 
dienst uitmaakt, bestaat uit een kleine groep mensen die door familierelaties of 
gezamenlijke belangen met elkaar zijn verbonden. De politieke elite dient de 
publieke wil, die als één en ondeelbaar wordt gezien. 

In li ei begin van de twintigste eeuw neemt de welvaart als gevolg van de indus-
trialisatie toe en door de uitbreiding van het kiesrecht gaan steeds meer arbeiders 
aan de vereisten voor het kiesrecht voldoen. 129  Er ontstaat een nieuwe klasse bur-
gers die zich politiek gaat manifesteren. Voor het eerst worden grote hoeveelheden 
burgers betrokken bij het politieke systeem. De arbeiders gebruiken hun democra-
tische rechten om te strijden voor gelijke rechten. Deze strijd kan alleen worden 
gevoerd door de krachten te bundelen en zo ontstaan zogenoemde massa-integra-
tiepartijen (een term die te verkiezen is boven de —eveneens veel gebruikte— term 
massapartijen, omdat ze beter aangeeft welk doel deze partijvorm dient, namelijk 
de (politieke) integratie (of emancipatie) van bepaalde bevolkingsgroepen.130) Max 
Weber noemt deze partijen de 'kinderen van de democratie'. i31 

De massa-integratiepartij wordt de politieke partij via welke de belangen van 
sociale groepen worden verwoord en behartigd. Terwijl de politieke elite tot dan toe 
had beweerd het 'algemeen belang' te dienen, zijn massa-integratiepartijen de eerste 
partijen die opkomen voor de belangen van een deelvan de samenleving. Waren de 
oude kaderpartijen voornamelijk georiënteerd geweest op (in termen van Von 
Beyme) belangenbehartiging, rekrutering en regeringsvorming, de massa-integratie-
partijen voegen daar de integratie- en mobilisatiefunctie aan toe. De massa-integra-
tiepartij moet het voornamelijk hebben van zijn getalsmatige sterkte en wijze van 
organisatie. Door een beroep te doen op de gezamenlijke identiteit van de achterban 
wordt deze achterban aan de partij gebonden. De opkomst van de massa-integratie-
partij resulteert aldus in een consolidatie van de verhoudingen in het partijbestel. De 
mobilisatie  en integratie van de bevolkingsgroepen leiden tot een situatie waarin die 
groepen zich op basis van een gedeelde identiteit met een bepaalde partij identifice-
ren. In termen van Lipset en Rokkan leidt die identificatie met de 'eigen' partij tot 
bevriezing  van het partijsysteem'.132 De uitbreiding van het publieke domein en de 
rol van de overheid (bijvoorbeeld op het terrein van de sociale zekerheid) betekent de 
uitbreiding  van het aantal aspecten van het individuele leven waarop de overheid een 
rol krijgt in het opnemen van het individu in de maatschappij. De politieke partijen 
krijgen daarmee meer punten waarop zij de burgers aan zich kunnen binden. De 
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integratie van de achterban krijgt de vorm van welhaast totale integratie. In Neder-
land neemt deze integratie de vorm aan van de in de inleiding van dit boek beschre-
ven 'verzuiling'. 

Massa-integratiepartijen hebben tot doel hun achterban te emanciperen tot 
gelijkberechtigde burgers.133  Ze zijn dan ook gedoemd om ten onder te gaan aan 
hun eigen succes. Alexandro Pizzorno stelt dat massa-integratiepartijen met een 
duidelijk onderscheidend programma vooral voorkomen in perioden van grote 
sociale veranderingen waarin nieuwe groepen druk uitoefenen om in het systeem te 
komen. Dat maakt hen een tijdelijk fenomeen. Ze komen op teneinde de nieuwe 
massa het systeem in te loodsen en verdwijnen weer zodra dit is bereikt.134  Het 
realiseren van hun doelstellingen (de gelijkberechtiging van de sociale groep) resul-
teert onvermijdelijk in een verlies aan aantrekkingskracht. 

Ook bij Nederlandse politieke partijen zien we in de loop van de jaren de emanci-
perende rol van de massa-integratiepartijen afnemen. Dit proces wordt versterkt 
door de in de inleiding van dit boek reeds besproken sociaal-maatschappelijke ver-
anderingen die zich in de jaren zestig voltrekken. Veel van de grote politieke conflic-
ten van voor de Tweede Wereldoorlog, zoals de strijd voor sociale rechten van de 
arbeidersklasse en de gelijke behandeling van het bijzonder onderwijs, zijn groten-
deels verleden tijd. Veel van de belangrijke onderwerpen die garant stonden voor de 
traditionele loyaliteit van kiezers aan een bepaalde politieke partij, vallen daarmee 
weg. Daarnaast valt in de jaren zestig een vermindering van traditionele sociale 
grenzen waar te nemen. De waarde van identificatie met een afzonderlijke sociale 
groep neemt af. Normen en waarden verschuiven, het postmaterialistische denken 
komt op en ook de toename van de welvaart zorgt voor het vervagen van traditione-
le grenzen in de samenleving. 135 

Doordat de traditionele scheidslijnen in de samenleving hun scherpte hebben 
verloren, wordt de band van de kiezers met de eigen zuil zwakker. Tegelijkertijd 
gaan instituties uit de zuilen dwarsverbanden aan. In de jaren die volgen gaan de 
confessionele politieke partijen een samenwerkingsverband aan, resulterend in het 
CDA. De verminderde trouw van het electoraat aan de eigen zuil wordt zichtbaar in 
de sterker fluctuerende aanhang van politiekepartijen. Niet-zuilgebonden media 
versterken dit proces.  136  De pacificatiepolitiek van partijen maakt plaats voor pola-
risatie. De PVDA neemt de anti-xvp-resolutie aan, de progressieve partijen presente-
ren een schaduwkabinet en het streven naar compromissen maakt plaats voor een 
polarisatiestrategie. In tegenstelling tot de periode vóór 1967 worden kabinetten 
niet meer op een zo breed mogelijke basis gevormd, maar wordt in de meeste geval-
len volstaan met een minimale Kamermeerderheid. 137 

Niet alleen de trouw, maar ook de passiviteit van de kiezers neemt af. Sociale klas-
se en religie bepalen in de jaren die volgen steeds minder het stemgedrag. In 1956 
wordt nog 72% van het stemgedrag bepaald door klasse en religie. In 1968 is dit 
reeds gedaald tot 6o%. In 1977 stemt 6% op basis van sociale klasse of religie en in 
1986 is dit met 47% nog maar een minderheid van het electoraat. 138 
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1967 als breukvlak? 

De periode waarin D66 ontstaat is een geliefd onderwerp van debat onder historici 
en politicologen. In de beeldvorming over het Nederlandse partijbestel na de Twee-

de 'X reldoorlog wordt vaak het beeld geschetst van 1967 als breukvlak tussen de 
stabiele naoorlogse periode tot dan toe en de instabiele periode van na die tijd. De 

vraag is of dit beeld terecht is, of achteraf geconstrueerd. 
Een hiervoor beschreven verminderde loyaliteit aan partijen zou logischerwijs 

moeten leiden tot een instabiel partijbestel. De cijfers laten echter een gemengd 
beeld zien. Tot 1963 is het aantal verschuivingen in Tweede-Kamerzetels beperkt. In 

1959 wisselen acht zetels van partijkleur, in 1963 negen, in 1967 vijftien, in 1971 

zeventien, in 1972 achttien, in 1977 negentien en in 1981 dertien. Het aantal zetel-
verschuivingen is in die achttien jaar dus verdubbeld.  139  Deze cijfers geven echter 
de wijzigingen weer in de krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer, het saldo van 
de verschuivingen, de werkelijke veranderingen in de partijvoorkeur zijn niet zicht-
baar in de zetelverdeling. Het is dan ook wellicht zinvoller om te kijken naar het 
aantal (nieuwe) partijen. Terwijl voor 1966 het aantal nieuwe partijen gering was, 
komen vanaf 1966 drie belangrijke nieuwe partijen op: D66, PPR en DS'70. Bosmans 
signaleert dat er in 1956 nog zeven fracties in de Tweede Kamer waren, een aantal dat 
groeide naar tien in 1967 en veertien in 1971.140  Ook dit wijst echter maar in beperk-
te mate op toenemende instabiliteit. 

Toch stellen Eggen, Van der Eijk en Niemöller dat de stabiliteit van het partijbe-
stel tussen 1946 en 1963 'opvallend' is. De PVDA en de Kvp zijn veruit de grootste par-
tijen en af en toe wisselen ze van koppositie. Vanaf 1967 treden er volgens deze 
auteurs 'drastische veranderingen' op. De christen-democraten en de sociaal-demo-
craten verliezen fors, de vvr groeit langzaam en boekt in de jaren zeventig grote 
winst. De ovua klii.nt langzaam weer uit het dal en de confessionelen zakken verder 
weg. En: er ontstaat een groot aantal nieuwe partijen die, met uitzondering van 
D66, ook weer snel verdwijnen.141 Ook Lijphart stelt dat de verminderde cohesie 
van de zuilen gepaard gaat met meer instabiliteit in het partijbestel. De aanhang van 
de vijf grote partijen uit het pacificatietijdperk (naliet samengaan van de confessio-
nelen de grote drie) neemt sterk af. Tegelijkertijd groeit zowel het aantal als de 
omvang  van de kleine partijen.142 En tenslotte stelt ook Hans Righart dat de electo-
rale ontwikkelingen  tot de Tweede-Kamerverkiezingen in 1967 redelijk stabiel zijn 
en de breuk een nogal plotseling karakter heeft. Hij voegt daaraan toe dat het 
Opmerkel ijk is dat de turbulentie van 'de jaren zestig' zich relatief laat in de electora-
le onnvll&ellngen  afspiegelt.'143 In economisch en sociaal-cultureel opzicht maakte 
Nederland de veranderi n gen  al eerder mee. 

Peter  Muir  stelt dat deze toegenomen instabiliteit geen reflectie is van een ideolo-
gische  crisis: waarden veranderen wel, maar zijn nog altijd redelijk goed in te delen 

P ee
n linksrechtsschaal. Ook is de instabiliteit volgens hem geen reflectie van een 

iSs ter 
isis, aangezien de verschillende 'blokken' van partijen over een langere tijd  

'nn  toch redeli jk stabiel zijn gebleven. De instabiliteit is volgens Malr vooral een 
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reflectie van een partijcrisis. Met andere woorden: de electorale instabiliteit is niet 
zozeer het gevolg van een ideologische crisis of verschuivingen in  alignments,  maar 
van factoren in individuele partijorganisaties zelf Hij noemt partijleiderschap, spe-
cifiekepolicy  appeals  en de organisatorische strategie en stijl. 144  Om verklaringen te 
vinden voor de electorale instabiliteit van politieke partijen, kijkt Mair dus (net als 
in dit boek is gedaan) naar de interne factoren die het wel en wee van politieke par-
tij en beïnvloeden. 

De katalyserende rol van D66 

In de ontwikkeling van politieke partijen in de twintigste eeuw zijn de jaren zestig al 
met al een belangrijke periode, zowel in Nederland als daarbuiten. Veranderende 
politieke en maatschappelijke omstandigheden hebben hun invloed op de bestaan-
de politieke partijen. Partijen veranderen van karakter en nieuwe partijtypologieën 
dienen zich vanaf deze periode aan om deze veranderingen te karakteriseren. Ook 
in Nederland zijn deze ontwikkelingen zichtbaar. Met name het jaar 1967 wordt wat 
dat betreft terecht een breukvlak tussen twee perioden in de Nederlandse politiek 
genoemd. 145 

D66 is een duidelijke exponent van deze ontwikkelingen. De partij was het ant-
woord op de politieke verstarring in de jaren zestig. De Democraten meenden dat 
de politiek niet meer in staat was om praktische oplossingen te vinden voor actuele 
problemen, omdat zij zich baseerde op religieus en sociaal geïnspireerde ideologieën 
die niet meer aansloten op de huidige tijd. D66 introduceerde een nieuwe houding 
in de politiek: niet ideologisch maar pragmatisch, niet dogmatisch maar analytisch. 
De partij zou er maar tijdelijk zijn, het verouderde bestel opblazen en dan weer ver-
dwijnen. Die fundamentele herstructurering van het Nederlandse partijbestel was-
een aanval op het vijftig jaar oude pacificatiemodel. D66 vervulde daarmee een rol 
als katalysator in het proces dat het einde van vijftig jaar pacificatiepolitiek tot 
gevolg had. 146 

Volgens Anthony Downs verschijnen nieuwe partijen ten tonele als: (a) wijzigin-
gen in de kiesgerechtigdheid leiden tot belangrijke verschuivingen in de verdeling 
van kiezers over het politieke spectrum, (b) sociale onrust zoals oorlog, revolutie, 
inflatie of depressie de sociale en economische vooruitzichten van de kiezers sterk 
veranderen, (c) in een tweepartijensysteem (maar m.i. ook in meerpartijenstelsels - 
vdl) als een partij ten aanzien van een onderwerp een gematigd standpunt inneemt 
en het radicale deel van die partij een splinterpartij opricht.  147  Nieuwe partijen heb-
ben natuurlijk ook tot doel om bij verkiezingen stemmen te vergaren. Maar, zo stelt 
Downs, meer dan dat zijn nieuwe partijen belangrijk als middel om bestaande par-
tijen, die Downs 'ideologisch immobiel' noemt, en hun politiek te beïnvloeden. 148 

Deze katalysatorgedachte zien we ook bij D66. Hoewel de mate waarin D66 ande-
re partijen heeft beïnvloed moeilijk te meten is, kan ex post worden vastgesteld dat 
D66 die rol altijd wel heeft willen vervullen en ook na drie decennia blijft nastreven. 
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In het paarse kabinet was de belangrijkste verdienste van D66 dat ze de opponenten 
pVD-\ en VVD stimuleerde om samen te regeren, waardoor een politiek gevoerd kon 
worden die niet mogelijk was geweest als deze partijen niet van hun oude dogma-
tisch- deologische posities waren losgeweekt. Voor D66 was stemmenmaximalisatie 
na de realisering van paars van ondergeschikt belang aan het voeren van het beoog-
de beleid. Getuige ook de gevoerde strategie en de daaropvolgende nederlaag  in 
1998 (zie hoofdstuk 7).  Eerder (begin jaren zeventig) was het vooral de PVDA die 
door de Democraten werd bewogen om zich minder dogmatisch-ideologisch op te 
stellen maar ook andere partijen namen D66-voorstellen over, onder meer ideeën 
over democratische vernieuwing. Ten aanzien van het gedachtegoed van andere par-
rijen had 1)66 zodoende een katalyserende functie. 

Als gevolg van de ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw steu-
nen politieke partijerf in steeds mindere mate op een vaste achterban die wordt 
gedreven door religieuze en/of sociaal-economische idealen. De trouwe, honkvaste 
kiezer heeft plaats gemaakt voor de mobiele kiezer. Politieke discussies vinden 
steeds minder plaats in het hart van de politieke partij en hebben zich verplaatst 
naar de media, die steeds meer een forum voor discussie vormen en zich een contro-
lerende functie hebben aangemeten.149  Politieke partijen gebruiken meer dan ooit 
de media om zich te profileren. Aan het beginvan de 21e  eeuw zijn politieke partijen 
allang nier meer de enige instrumenten voor (politieke) mobilisatie. Belangenorga-
nisaties en szi/gle issue-bewegingen zijn het domein van de politieke partij binnenge-
drongen en hebben het monopolie van politieke partijen om thema's op de politie-
ke agenda te plaatsen, doorbroken.  150  Hierdoor valt een teruggang waar te nemen 
in de mate van partijparticipatie. Burgers kiezen er steeds vaker voor om actief te 
worden in andere verbanden dan de politieke partij, bijvoorbeeld milieuorganisa-
ties. Dit soort organisaties richt zich vaak op een of enkele 'issues' en de kans dat een 
individu het met de denkbeelden ten aanzien van dat issue eens is, is groter. De 
open  stogie  zss ee-beweging wordt dan ook steeds populairder ten opzichte van de 
traditionele hiërarchische en bureaucratische politieke partijen.15' 

Als gevolg van deze ontwikkeling heeft met name de articulatiefunctie (en in 
mindere mare de aggregatiefunctie) van politieke partijen als onderscheidend ken-
merk ten opzichte van bewegingen aan belang ingeboet. De nadruk is verschoven 
naar dat kenmerk waarop politieke partijen nog wel het monopolie bezitten, name-
lijk de rekrutering en kandidaatstelling voor vertegenwoordigende functies door 
deelname  aan verkiezingen.152  De gemiddelde kiezer lijkt ondertussen minder ver-
trouwen te hebben in het probleemoplossend vermogen van 'de politiek'. In de 
afgelopen  decennia is de burger zich meer gaan richten op niet-ideologische single 
Oiue-organisatics  in die zin lijkt de vaak gesuggereerde 'afstand tussen burger en 
politiek' toegenom  en. Dat wil overigens niet zeggen dat de betrokkenheid bij poli-
uekrnaatschappeltjlçe vraagstukken is afgenomen. Er valt wat voor te zeggen dat de 
mobiele  a lfb . ewusme kiezer,i de uitgesproken is over de problemen die hij signal- 
eert, anno 2003 geengageerder is dan de gezagstrouwe kiezer van vóór de jaren 
zestig. 153 
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Die mobiele, zelfbewuste kiezer is in de afgelopen jaren in beweging gekomen. In 
1994 verloor het CDA een ongekend groot deel van haar achterban en in zoor zijn 
het PVDA en VVD die enorme verliezen lijden. Ook de electorale golfbeweging  van 
D66 heeft zich onverminderd voortgezet. Het proces dat reeds in de jaren zestig  van 
de vorige eeuw zichtbaar werd, en waarbij politieke partijen in steeds mindere mate 
op een vaste aanhang kunnen rekenen, zet zich momenteel versterkt door. De elec-
torale golfbeweging die D66 al meer dan drie decennia kenmerkt, zal naar verwach-
ting dan ook tevens bij andere politieke partijen zichtbaar worden. 

Nieuwe typologieën 

Eerder is gesteld dat de jaren zestig van de twintigste eeuw een breukvlak vormen 
wat betreft de ontwikkeling van politieke partijen. De veranderende omstandighe-
den dwingen de oude massa-integratiepartijen om zich aan te passen.  Otto  Kirch-
heimer is in 1966 de eerste die naar aanleiding van de veranderde omstandigheden 
en de manier waarop de oude massa-integratiepartijen zich daaraan aanpassen, 
spreekt van een nieuw type politieke partij: de catch al/_partij.154  Kirchheimer con- 
stateert dat de kiezer is veranderd in een geïndividualiseerde consument die van de 
ene partij overstapt naar de andere als ware het van het ene merkartikel naar het 
andere. Politieke partijen zijn daardoor minder zeker van resultaat, hetgeen partijen 
dwingt tot verandering. 

Kirchheimer onderscheidt een vijftal kenmerken van een catch al/-partij: een 
drastische vermindering van de ideologische bagage; versterking van het leiderschap 
van de partij; een verminderde rol van de individuele partijleden; oriëntatie op het 
gehele electoraat ten koste van de nadruk op de vaste achterban; aangaan van rela-
ties met belangengroepen.  155  Verkiezingen zouden in de ogen van Kirchheimer lou-
ter nog gaan over het verkiezen van leiders en niet meer om het verkiezen van pro-
grammas. 

De catch all-these is niet onomstreden, maar twee aspecten van Kirchheimers 
analyse zijn tegenwoordig algemeen aanvard. De aandacht van politieke partijen is 
verschoven van het integreren van de massa naar het behalen van electoraal gewin, 
en partijen hebben zich in organisatorische, strategische en inhoudelijke zin aange-
past om een breder publiek aan te spreken. 

De catch all-partij is niet de enige nieuwe typering waarmee de politicologie 
tracht de veranderende partijen aan te duiden. Een reeks van benamingen voor de 
post-massa-integratiepartij volgt.  Neumann  heeft een decennium voor Kirchhei- 
mers een ontwikkeling waargenomen van massa-integratiepartijen naar 
een soort 'kiescolleges' en spreekt van de party ofindividual  representation,  karakte-
ristiek voor een samenleving met een beperkt politiek domein en een gelimiteerde 
mate van participatie.156  Partijorganisaties zijn met name bedoeld om politici ver-
kozen te krijgen en 'slapen' tussen de verkiezingen in. De belangrijkste functie van 
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politieke partijen is de selectie van vertegenwoordigers, die eenmaal gekozen een 
vrij mandaat krijgen en rechtstreeks verantwoording afleggen aan de achterban. 

(',orden Smith borduurt voort op het werk van Kirchheimer, maar spreekt van 

volkspartijen  (people's parties)  in plaats van catch arij' 7  Volkspartijen, zo 
beschrijft Smith, zijn centrum-linkse en centrum-rechtse partijen die enerzijds een 
vaste op traditionele basis met de partij verbonden achterban hebben, en tegelijker-

tijd de methode van de catch all-partij gebruiken om buiten de vaste achterban een 
deel van het 'zwevende' electoraat voor zich te winnen. Een wat minder ver doorge-

voerde versie van de catch all-partij dus. Ook Smith wijst op de kwetsbaarheid van 

volkspartijen, omdat zij constant moeten werken aan het behouden en vernieuwen 

van de electorale steun. 
De ontwikkelingen in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw leiden 

tot  dc  ontwikkeling van nieuwe partijtypologieën. Koole spreekt van moderne 
kaderpartijen: partijen met een lage organisatiegraad, sterk gericht op het verwer-
ven van kiezers ongeacht religie of sociale klasse, waarin de partijtop een overwicht  

heck  terwijl de structuur die van een massapartij is en waarbij de financiering 
af},ankelij k is van contributieopbrengsten en subsidies.  158  

De andere nieuwe partijtypologie is afkomstig van  Katz  en Mair, die de opvolger 

van de c1zm(/ al/-partij zien in wat zij de 'kartelpartij' noemen.159  In het kartelmodel 
is regeringsverantwoordelijkheid voor vrijwel iedere partij bereikbaar en geen enke-
le partij is pet definitie uitgesloten van regeringsdeelname. Terwijl catch a//-partijen 
juist meer concurreerden om dezelfde (zwevende) kiezers, is de competitie tussen 
kartelpartijen juist beperkt. Ze concurreren nog wel, maar de partijen hebben er 
allemaal baat hij om als partijorganisatie te overleven. Campagnes gaan dan ook 
meer over het zoeken naar overeenkomstige opvattingen dan om het aanscherpen 
van tegenstellingen. Kartelpartijen voeren kapitaalintensieve, professionele en 
gecentraliseerde campagnes die grotendeels gefinancierd worden door de overheid 
zelf De campagnes draaien om regeringsverantwoordelijkheid en het afleggen van 
verantwoordin g  voor het beleid. Democratie gaat niet meer over betrokkenheid van 
de kiezers bij het beleid maar om de beoordeling van het beleid van de professione- 

t Ie politicus. Hoewel in kartelpartijen de leden vaak veel rechten hebben, is hun 
daadwerkelijke invloed veel minder duidelijk omdat het verschil tussen leden en 
kiezers steeds minder belangrijk is geworden en kartelpartijen zich steeds meer rich-
ten op de kiezers (van wie hun organisatorische en financiële bestaan afhangt). Dit 
wordt gecompenseerd door de individuele leden meer rechten te geven en recht-
streeks invloed te laten uitoefenen op het beleid van de centrale, landelijke partij, in 
Plaats van via getrapte delegatie. De positie van het leiderschap van de partij wordt 
hierdoor  nog eens verder versterkt, aangezien van geïndividualiseerde leden minder 

reigende) invloed uitgaat dan van georganiseerde partijgeledingen. Politiek is 
steeds meer een professie  geworden en de beperkte concurrentie tussen partijen gaat 
met name over de managementcapaciteiten van hun voorlieden. Verkiezingen ver- 
worden tot war  Katz  en Mair noemen een vreedzaam ritueel om het politieke lei- 
d

erschap te vernieuwen'. Omdat de verschillen tussen de partijen zijn afgenomen, is 
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het voor kiezers moeilijker om partijen op hun prestaties af te rekenen en (kleine) 
verschuivingen in partijvoorkeur hebben weinig invloed op het regeringsbeleid. 

De Beus, ten slotte, zoekt aansluiting bij de Fransman Bernard Manin, die zich 
op zijn beurt baseert op Joseph Schumpeter, bij zijn beschrijving van de 'smalle par-
tij'.  160 De smalle partij draait om de partijleider, wiens persoonlijk prestige, 
bestuurlijke vaardigheden en uitstraling (aaibaarheidsfactor), alsmede dat van zijn 
groep vertrouwelingen de belangrijkste factoren zijn in de strijd om de zwevende 
kiezer. De partijleider beschikt over een klein apparaat van professionals (media-
experts, verkiezingsdeskundigen  etc.).  Programmatische ontwikkeling is niet meer 
van centraal belang, maar verworden tot een periodiek ritueel dat dient ter legitime-
ring van (de aanspraak op) de macht. De smalle partij is ingebed in wat De Beus de 
'toeschouwersdemocratie' noemt. De burgers zijn toeschouwers van het doen en 
laten van beroepspolitici en hun leiders, die in hun mening worden beïnvloed door 
een door de media gedomineerde publieke ruimte. De instemming van de burgers 
met het beleid van de politici is niet meer afhankelijk van onvoorwaardelijk ver-
trouwen en loyaliteit, maar van een voorwaardelijk vertrouwen dat wordt bepaald 
door de mate waarin partijen in staat zijn de burgers tevreden te houden door de 
bescherming van zekerheden (stabiliteit) en verworvenheden (vrijheid), het liefst 
zonder al te veel overheidsbemoeienis. 

Bij dit scala aan partijtypologieën dient een belangrijke kanttekening te worden 

gemaakt. Veelal wordt over de ontwikkeling van politieke partijen en partijtypolo-
gieën gesproken als ware het een lineair proces waarin het ene type partij het andere 
opvolgt en de betekenis van politieke partijen over het geheel genomen steeds ver-
der afneemt. Het indelen van de ontwikkeling van politieke partijen in vastomlijn -

de stadia heeft echter iets geforceerds. Deze ontwikkeling is immers een geleidelijke; 
niet iedere partij transformeert op hetzelfde moment, waardoor verschillende typo-
logieën naast elkaar kunnen bestaan. Ook is de overgang van een bepaald type partIJ 
naar een andere geen kwestie van een overgang van de ene op de andere dag. Zo 
hielden de oude massa-integratiepartijen nog lang vast aan hun traditionele achtei 
ban, terwijl zij tegelijkertijd probeerden een variëteit aan andere 'doelgroepen' voor 
zich te winnen.16' Partijtypologieën kunnen behulpzaam zijn bij het duiden van 
bepaalde dominante tendensen in de ontwikkeling van politieke partijen in een 
bepaalde periode, maar de typologieën lopen in elkaar over en er zijn vele tussenvor-
men denkbaar. Hoewel de echte massa-integratiepartij tot het verleden is gaan 

behoren, zijn partijen zelden geheel catch all-, kader- of kartelpartij. Politieke partij-

en zijn altijd zoekende naar nieuwe manieren om invulling te geven aan hun inter-
mediërende rol tussen de geïndividualiseerde burger en de veranderende samenle-
ving. 
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D66 een catch all-partij?  

Dc  socioloog Van Doorn stelt 1fl 1996: 

D66 is de eerste en tevens enige Nederlandse politieke partij die het model van 
de moderne catch all-partij nadert: het partijtype dat zich niet richt op een seg-
ment van de politieke markt, maar op alle kiezers, zonder onderscheid naar 
soci

ale Masse, levensbeschouwing of maatschappelijke belangengroep.' 162 

Kan n66 op basis van hetgeen in dit boek is behandeld worden aangeduid als een 
catch al/-partij volgens het idee van Kirchheimer in 1966? rchheimers  beeld van de 
post-naassa-integratiepartij is niet een op een op het Nederlandse politieke spectrum 
van toepassing. De 'drastische  vermindering van ideologische  bagage' is bij de 
Nederlandse politieke partijen aanvankelijk slechts in beperkte mate zichtbaar. De 
aanvankelijke vermindering  van het belang van ideologie in de jaren zestig, werd 
gevolgd door een periode van herideologisering, gepaard met polarisering, in de jaren zeventig. Pas in de jaren negentig vindt in toenemende  mate convergentie  tus-sen de grote politieke partijen plaats, tot uitdrukking  komend in de sociaal-liberale  
samenwerking in het paarse kabinet. Toch hebben de Nederlandse partijen 

aan het begin van de 2i' eeuw nog altijd een duidelijk ideologisch profiel. Het anti- ideologi-sche D66 is in het politieke spectrum wat dit betreft altijd een buitenbeentje  geweest.  Dc  versterking van het leiderschap van de partij, zoals }Grchheimer die consta-
teert, is in Nederland ook in beperkte mate van toepassing. Het leiderschap van de 
politieke partijen is in Nederland altijd relatief sterk geweest. Bij D66 komt daar 
nog eens hij dat de rol van de partijleider in deze partij zeer dominant was en in 
zekere mate nog steeds is. De partij is drie decennia lang voor een groot deel afhan-
kelijk geweest van achtereenvolgens Hans van Mierlo, Jan Terlouw en opnieuw 
Hans van Mierlo. De rol en mate van invloed van individuele leden verschilt bij de 
Nederlandse 

 partijen. Duidelijk is wel dat de leden als collectief van groot belang  zijn met name voor de financiën van de partij Bij D66 heeft het individuele lid 
rijd centraal gestaan. De ledendemocratie garandeert gelijke rechten voor ieder 

lid. De toenemende  oriëntatie op het gehele electoraat ten koste van de nadruk op 
de eigen achterban geldt zeker ook voor de Nederlandse politieke partijen, met die 
kanttekeni n

g dat elke partij een eigen vaste kern van aanhangers heeft behouden. D66 
liep hierin voorop in een tijd dat de Nederlandse politiek nog verzuild was. D66 richtte  zich niet tot een bepaalde groep of Masse maar op het gehele electoraat. Dit 

werd al duidelijk bij de aanhef van het Appèl, dat is gericht aan de 'zeer geachte medeburger'. De vaste aanhang  van de partij is bovendien gering. Tot slot de relatie j met belangengroepen die Kirchheim
er  signaleert. Deze was in Nederland vooral in tijdens 

 de verzuiing duidelijk aanwezig. De traditionele partijen als 
PVDA, VVD en CDA hadden met name toen, en in mindere mate ook nu nog, een sterke associatie met res

pectievelijk de vakbonden, de middenstand en de kerken. In dit geval vormt 066 de 
D66 heeft van oudsher geen banden met belangengroepen. 
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D66 scoort op drie van de vijf door Kirchheimer geformuleerde kenmerken positief, 
Wie de verminderde invloed van de leden bij D66 beschouwt aan de hand van de  

ti
offi 

praktijk en niet aan de hand van de formele regels, komt zelfs op vier van de vijf, 't 

Alleen de band met maatschappelijke belangengroepen ontbreekt bij de Deniocra- 
ten. Op basis hiervan kan dan ook worden gesteld dat D66 met recht kan worden  

s
che 

beschouwd als catch all-partij. Dat het juist n66 is dat van de Nederlandse partijen  gJe 

het ideaaltype het meest benadert, kan worden verklaard uit het feit dat D66 nooit Ofla 

een massa-integratiepartij is geweest. Ook die partijen hebben zich in de loop van pol  
de afgelopen decennia ontwikkeld in de richting van het model van de catch o//-par - 0,13 

tij, zij het, zoals hiervoor is betoogd, met de nodige kanttekeningen. 
D66 was de eerste post-massa-integratiepartij in Nederland die insprong op de 10z 

nieuwe ontwikkelingen. Met name in de beginjaren van D66 speelde de partij een  
voortrekkersrol. D66 ging ervan uit dat factoren als sociale klasse en religie aan de 

invloed zouden inboeten en de oude ideologische scheidslijnen tussen socialisten, Ge 

liberalen en confessionelen niet langer relevant zouden zijn voor de stemkeuze van OP 

het electoraat. De Democraten verbonden daar enigszins voorbarig ook meteen de 
conclusie aan dat er voor de bestaande politieke partijen derhalve geen tOekoiTht ni4 

meer zou zijn. De beweging n66 was een duidelijke exponent van de genoemde ( tr 

ontwikkelingen, maar de partij D66 werd langzaam maar zeker een deel van het he 

bestel, waarmee de voortrekkersrol van de partij afnam. Ondanks deze Ontwikke- 

ling kan worden gesteld dat D66 een duidelijk product van haar tijd is en zowel wat 
de democratische partijorganisatie, de brede catch all-strategie als het pragmatische o 

gedachtegoed betreft in vergelijking met de andere partijen een voortrekkersrol 0 

heeft vervuld. p 

Opkomst en ondergang van nieuwe partijen 

Toch zijn al die theorieën over de ontwikkeling van politieke partijen slechts in bepc 
te mate bruikbaar om de opkomst en electorale ontwikkeling van D66 te ver  Lit  

D66 is immers nooit een massa-integratiepartij geweest. Het is wellicht interessanter 
om te kijken naar theorievorming over de opkomst van nieuwe politieke partijen. 

Eerder werd Von Beyme aangehaald, die sprak over de reden van ontstaan van 

politieke partijen, kort gezegd, het veranderen van een bestaande toestand. Ook 
zonder deze studie mag duidelijk zijn dat  ht  ontstaan van D66 hierop was geb 

seerd. n66 was een nieuwe partij die iets nieuws wilde toevoegen, iets wilde verafl 

deren aan het bestaande en dat op een manier die anders was dan tot dan toe gebru1 

kelijk. De theorievorming over het ontstaan van nieuwe partijen in een bestaand 
(gevestigd) partijbestel, en met name over de factoren die het succes of het falen van 
nieuwe partijen bepalen, is echter nog maar zeer beperkt. 

Paul Lucardie noemt drie factoren die van belang zijn voor electoraal succes val'  

nieuwe partijen: (i) het programma/doel van de partij, dat gericht moet ZijiTi  OP Pro-
blemen die door een substantieel deel van het electoraat als belangrijk wordt 
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bcchouwd, (a) voldoende resources: leden, geld, leiding en media-aandacht, 
() een  

political opportunity  als gevolg van de positionering  van andere partijen, socio-eco-
nomische en culturele factoren. 163 Deze opsomming  ligt nogal voor de hand en is 
als theorie' niet echt bruikbaar. 

Anthony Downs gaat ervan uit dat zowel partijen als kiezers zich door economi-
sche motieven laten leiden. Partijen willen stemmenmaximalisatie en kiezers stem-
men rationeel. Downs stelt dat politieke partijen in een democratie analoog  zijn aan 
ondernemers in een economie. Om hun doelen te bereiken formuleren partijen een  
politick  programma waarmee ze zoveel mogelijk stemmen denken te halen, zoals 
ondernemers die producten zullen verkopen die ze de meeste winst zal opleveren.164  

Mogens  Pedersen  ontwikkelde een zogenoemde 'levensloop-gedachte', die niet 
zozeer een verklaring geeft voor de opkomst van nieuwe partijen, maar meer voor 
hun schijnbaar onvermijdelijke ondergang. Politieke partijen zouden net als leven-
de wezens 'sterfelijk' zijn en een levensloop kennen van de geboorte tot de dood.165 
Gedurende die levensloop zijn vier momenten van groot belang: het moment waar-
op de partij wordt opgericht  (Pedersen  spreekt van de treshold ofdeclaration, in het 
geval vail D66 de oprichting van de partij na de aankondiging via het Appèl); het 
moment waarop de partij toestemming  krijgt om deel te nemen aan de verkiezingen 
(treshold of  authorization,  bij D66 de inschrijving voor de verkiezingen van 1967);  
het moment waarop de partij vertegenwoordigd raakt in de volksvertegenwoordi-
ging (in'shold of  representation,  bij D66 de verkiezingen van 1967);  en het moment 
waarop de partij een rol van betekenis gaat spelen (treshold of  relevance).  In de 
opkomst van de nieuwe partij betekent elk van deze momenten het begin van een 
nieuwe les ensfase' van de partij. Later, als de partij 'op zijn retour' is, doorgaat de 
partijdezelfde fasen, maar dan in omgekeerde volgorde. 166 

Ook  dc  theorie van  Pedersen  is nogal beperkt bruikbaar. Politieke partijen zijn de 
facto geen levende wezens en het is de vraag of het verstandig is om deze vergelijking 
te ni aken. Al was het maar omdat de werkelijkheid niet overeenkomt met Pedersens 
theorie: er zijn diverse voorbeelden te geven van politieke partijen die een andere 
'levensloop' hebben dan de schets van  Pedersen.  Bovendien geeft de 'levensloopge-
dach te' van  Pedersen  geen antwoord op de vraag onder welke voorwaarden nieuwe 
partijen succesvol zijn, wat de factoren zijn die succes of falen bepalen. De theorie 
geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over de vraag hoe en wanneer een partij in 
staat is een relevante factor te worden (en te blijven) en evenmin wat 'relevantie' in 
Politieke zin inhoudt. 

Toch vel- toont de 'levensloopgedachte' van' Pedersen overeenkomsten met de 
opkomst en ondergang van een aantal kleine Nederlandse partijen uit de jaren 
zestig. Bij de 'Tweede-Kamerverkiezingen in 1967 bestonden zowel de Boerenpartij, de PSP en D66 nog maar kort. Deze drie nieuwe partijen waren alle verzamelplaatsen 
VOOr ontevreden  kiezers. Voor alle drie de partijen geldt dat ze na een sterke 
opkomst in een 

betrekkelijk korte periode werden geconfronteerd met electoraal Verlies  De Boerenpartij ging van zeven zetels in 1967 naar drie in 1971, de Psp van 
Vier naar twee en D66 van zeven in 1967 naar  elfin  1971 en zes in 1972. Ook twee 
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partijen die na 1967 zijn ontstaan, DS'70 en de PPR, vertonen dit patroon. 0570 
behaalde achtzetels in 1971, zes in 1972 en nog maar één in 1977. De PPR haalde twee 

zetels in 1971, zeven eenjaar later en drie in 1977. Geen van deze partijen heeft zich 
als zelfstandige partij weten te handhaven.  167  Zoals in het eindrapport van het eer-
ste nationale kiezersonderzoek in 1967 terecht wordt geconstateerd, dringt de vraag 
zich op of er zich binnen het Nederlandse electoraat een bepaalde hoeveelheid ide-
zers bevindt die zich relatief eenvoudig door nieuwe partijen laat motiveren om hun 
stem op die partij uit te brengen, zonder met die partij een binding aan te gaan en 
zich dus ook weer gemakkelijk van die partij kan afkeren. In dit kader wordt in het 
genoemde kiezersonderzoek gesproken over een 'bijna ijzeren wet van opgaan, bun-
ken en verzinken.'168 

D66 is de enige partij die in de jaren zestig is ontstaan en die niet is 'verzonken. In 
deze studie wordt getracht om hiervoor verklaringen te geven, maar uit de hierbo-
ven aangehaalde passages mag duidelijk zijn dat het moeilijk is om te voorspellen 
wanneer een (nieuwe) politieke partij succesvol zal zijn of niet en wat de factoren 
zijn om electoraal en politiek succesvol te zijn. Wel kan worden geconstateerd dat in 
Nederland de 'kleine' partijen ofwel vleugelpartijen zijn, in de zin dat ze behoren 
tot de uiteinden van het politieke spectrum, ofwel een centrumpositie innemen die 
echter zo dicht tegen die van een bestaande grote partij ligt (vaak de partij waarvan 
de nieuwe partij een afsplitsing is), dat de eigenstandige positie moeilijker te hand-
haven is. Alleen D66 neemt in het politieke spectrum zowel een centrale als een 
eigenstandige positie in. '69  Dit zou mede een verklaring kunnen zijn voor het suc-
ces van de partij. Behalve de kleine christelijke partijen hebben alle andere nieuwe 
partijen een levensloop a la  Pedersen  gekend, met een of twee electorale pieken en 
een politieke dood.170  

Hiervoor is reeds gesteld dat er weinig literatuur voorhanden is waarin duidelijke 
verbanden worden aangetoond tussen het electoraal wel en wee van de partij en de 
factoren die hierop van invloed zijn. Illustratief is in dit kader de stelling van 
Downs, die stelt dat burgers die een duidelijke partijvoorkeur hebben snellel 
geneigd zijn om bij verkiezingen hun stem uit te brengen dan zij die weinig verschil 
zien tussen partijen.  171  Hieruit zou volgen dat partijen als D66 een minder vaste 
aanhang hebben (het verschil met andere partijen is voor een middenpartij immers 
kleiner dan voor een partij op de meer extreme posities van het politieke spectrum) 
en een aanhang die derhalve minder gemotiveerd is om een (uitgesproken) stem Uit 

te brengen. Maar dat hier een mogelijk verband wordt geconstateerd, wil nog niet 
zeggen dat dit verband ook wordt aangetoond (een partij als GroenLinks, die 00k 

relatief weinig vaste aanhang heeft, ondergraaft bovendien Downs' stelling). Daar-
voor is het proces dat leidt tot succes of falen van een politieke partij, in dit geval 
D66, een te complex samenspel van factoren. Het is nagenoeg onmogelijk om exact 
en volledig aan te geven welke factoren wanneer in welke mate en op welke wijze 
welke invloed hebben (gehad) op succes of falen van, in dit geval, io66. 
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het kader van deze studie is het dan ook zinvoller de aspecten te duiden die van 

d zijn, hetgeen in dit hoofdstuk is gedaan in de vorm van het formuleren  van 
dilemm waarmee de Democraten meer dan drie decennia lang hebben 

de driecteld. Deze dilemma zijn niet nieuw, maar de combinatie ervan is wel uniek 
gC,vOi66 

Dat betekent echter niet dat ook andere post-massa-integratiepartijen  
\/00 

zelfde dilemma's te maken zullen krijgen. Deze dilemma komen voort uit 
ril er 

C  

ClOt
j5ellingen die D66 vanaf de oprichting nastreefde. Wel kan de geschiedenis 

de als  casus dienen en zo wellicht bijdragen aan toekomstige studies over poli- 
jfl 

zieke partijen. 

D66 in historisch perspectief 

1', uit 
wei vergeleken met de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), een poli-

'tij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het grote verschil tussen de 
66 is dat de VDB ontstond aan het begin van de verzuiling en D66 aan het 

V01 dar1rl, maar beide partijen werden geboren in een tijd van grote politieke 
eiJ den ogen. En er zijn meer overeenkomsten. 
verande r' 

de VDB als D66 zijn relatief kleine partijen met een lage organisatiegraad. 

arnien kennen een liberale oorsprong: in 1901 ging de Radicale Bond samen 
Bel 
friet 

vail de Liberale Unie (die uit de partij waren getreden nadat de Algemene 

der het bestuursvoorstel om het algemeen kiesrecht urgent te verklaren, 

fse;ei1) en vormde toen de VDB. Bij D66 was het uittreden van Gruijters uit 
had a („,cd e) aanleiding voor het initiatief om een nieuwe partij te vormen en was 
de 

k 
d,11,ocritm5ering het belangrijkste motief 

oo  

1 dt V DB als D66 zijn in het politieke spectrum te plaatsen tussen de sociaal 

ocratehl en de conservatieve liberalen in. Voor de VDB geldt dat deze zich niet 

h (I e  Vrijheidsbond,die zich in conservatief-liberale richting ontwikkel-

de VPB zich profileerde als pragmatische partij en een middenpositie tus-
de, liberalen en socialisten claimde. Ook de Democraten van D66 nemen afstand 
sen

tot  het ceo"O"" 
sch liberalisme en staan in dit opzicht dichter bij de sociaal-demo-

ten dan hij de liberalen. Ook de VDB streed in zijn tijd tegen de politieke domi-

nari tic 
era van de confessionele partijen. De VDB streefde naar samenwerking tussen alle 

0nigel1 „i er name om staatsrechtelijke hervormingen te realiseren. Vanaf 1966 
jzI

;trefde66 everieens naar een doorbraak in de partijverhoudingen en staatsrechte-

lijke  ver" etlwIllg, 

Om de gewemlste doorbraak te bewerkstelligen voerde de VDB een soortgelijke 
als D66 later zou doen. Zowel bij de verkiezingen in 1901 als in 1913 han-

ceerd: de VDB her stembusakkoord als middel om tot een doorbraak in de partijver-
00 inge11 te komen, in 1901 met de Liberale Unie, in 1913 met de Liberale Unie en 

de Vrije Liberale11. De socialisten wilden echter niet met de liberalen in de regering 

en bes tendigden 5end1gddh1 zo de dominante rol van de confessionelen. Als alternatief streefde 
de VDB vanaf de Eerste Wereldoorlog naar een regering van SDAP, RKSP en VDB. In 
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1926 slaagde de VDB hier bijna in, maar de verhoudingen tussen RKSp en SOAP bie. ' d 
ken te slecht om daadwerkelijk tot samenwerking te komen.  Dc  vergelijking  drjn  
zich op met 1981, toen D66 bemiddelde in de samenwerking tussen het CDA eul & 
PVDA, maar de verhoudingen tussen die twee partijen, met name tussen hun partij- 
leiders, deze samenwerking onmogelijk maakten.  pM 

Wat inhoudelijke politiek betreft is een vergelijking tussen de VDB en D66 slechts ,er 

mogelijk, indien in aanmerking wordt genomen dat de twee partij en in totaal ver- 
schillende tijden actief waren respectievelijk zijn. Zo was de VDB een verklaard voor-  
stander van vervanging van het toenmalige districtenstelsel door een stelsel van fu ni  

evenredige vertegenwoordiging, terwijl D66, opgericht in een tijd van evenredige inhi 

vertegenwoordiging juist een terugkeer naar het districtenstelsel voorstaar. hou 

Niettemin zijn er ook hier opvallende overeenkomsten tussen de VDB en 1)66. rei 

Zowel in het geval van de VDB als bij D66 was het belangrijkste motief om een nieu- 

we politieke partijop te richten het streven naar vergaande democratisering van de  fl ue  

samenleving. Net  als D66 stelde ook de VDB het functioneren van de democratie 
centraal in zijn handelen en zag ook de VDB de noodzaak in van staatsrechtelijke  cull  

hervormingen. Openbaarheid van bestuur, afschaffing van de Eerste Kamer en 

invoering van het referendum zijn een paar items die zowel bij de VDB als hij D66 in de 

het programma terug zijn te vinden. Net  als bij D66 lange tijd het geval was, was  ph  

ook bij de VDB de sociaal-economische paragraaf het zwakke punt. 
Belangrijker dan de inhoudelijke overeenkomsten is de mentaliteit vanuit welke ue 

beide partijen met politieke vraagstukken wens(t)en om te gaan. Zowel de  SOB  als  ffi 

D66 zijn met recht te typeren als pragmatisch ingestelde partijen. De VDB sprak van 
een 'systeemloos model', dat gelijkenis vertoont met het pragmatisme van D66. Vol - er 

gens de VDB moest de politiek 'de geestelijke ontwikkeling van het volksleven waar- 
Ci 

nemen, bestuderen en de rechtsvorming, de wetgeving en het bestuur daarnaar 

richten.'173  Deze benaderingswijze staat net als het pragmatisme tegenover de ideo- 
logische benadering van andere partijen. VDB-leider Marchant betoogde in 1924 dat 

devDB 

'aan geen dogma's is gebonden, hetzij economisch, hetzij kerkelijk; aan geen 
stelseltheorie verknocht, waarnaar het maatschappelijk leven zou zijn te ver-
vormen. Zij verwerpt alle experimentatie, gericht op het vervormen van de 
maatschappij naar een vooraf opgesteld systeem. '174 

Behalve de pragmatische instelling kan verder als overeenkomst worden genoemd de 
rol die beide partijen voor de overheid zien weggelegd. Beide partijen zien het bevor-
deren van vrije en gelijke ontplooiingsmogelijkheden voor alle burgers als belangrijk-
ste taak voor de overheid. Het beginselprogramma van de VDB sprak van het 'wegne-
men van maatschappelijke oorzaken, welke tusschen de leden van het volk ongelijk-
heid scheppen of versterken ten aanzien van ontwikkelingsvoorwaarden.'175  Ook bij 
D66 staan de vrije ontplooiingsmogelijkheden van burgers centraal. 
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Na de deelname van de VDB aan het kabinet Colijn-Oud (1933-1937) speelt de partij 
nauwelijks nog een rol van betekenis in politiek Nederland. Na de Tweede Wereld-
oorlog maakt een deel van de VDB de overstap naar de nieuwe PVDA, een ander deel 
volgt partijleider Oud, die medeoprichter is van VVD. In de jaren zeventig overkomt 
1)66 bijna wat de VDB aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overkwam: door 
zich inhoudelijk te dicht bij de sociaal-democraten, nu verenigd in de SDAP-opvol-
ger PVDA, te positioneren, bevestigen de Democraten bijna hun eigen overbodig-
heid. 

D66 en de VDB zijn in drie belangrijke opzichten vergelijkbaar: wat betreft de 
functie die de VDB vervulde en D66 vervult in het politieke bestel, wat betreft de 
inhoudelijke positionering van de twee partijen en ten slotte wat betreft de grond-
houding die beide partijen kenmerkt. Beide partijen zijn te kenmerken als een 
'redelijk alternatief' voor de gote, gevestigde politieke partijen. 

Of D66 ook de rechtmatige opvolger van de VDB is, daarover zijn de geleerden het 
nier eens. Koole stelt: 'de vrijzinnig-democratische traditie zoals die door de VDB 

werd belichaamd, heeft haar sporen op verschillende plaatsen nagelaten, zodat geen 
enkele partij zich de enige erfgenaam kan noemen."76  Lucardie daarentegen plaatst 
D66 in de 'radicaal-democratische' stroming en noemt de partij de 'erfgenaam van 
de VDB', ook al wordt deze titel door PVDA en VVD betwist.177  En ook Opschudding 
plaats l, D66 in de links-liberale stroming als erfopvolger van de VDB 178 

Op grond van bovenstaande (korte) vergelijking van D66 en VDB, is de conclusie 
gerechtvaardigd dat D66 sinds 1966 de rol vervult die de Vrijzinnig Democratische 
Bond tussen 1901 en 1946 vervulde, namelijk een alternatief onderdak bieden aan 
dat dec] van het electoraat dat zich niet aangetrokken voelt door de politieke partij-
en die de hoofdstromingen in de Nederlandse politiek (socialisme, liberalisme en 
confessionalisme) vertegenwoordigen en dat een afkeer heeft van dogmatische ide-
ologische politiek. D66 kan dan ook worden geplaatst in de inmiddels meer dan 
honderd jaar oude traditie van de vrijzinnig-democratie.179  Met uitzondering van 
de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog (1946-1966) is er gedurende de hele 
twintigste eeuw een partij geweest die het vrijzinnig-democratisch gedachtegoed in 
politiek Nederland heeft vertegenwoordigd. 

Tussen ideaal en illusie 

Op 30 maart 1974, drie dagen nadat D66 bij de Provinciale-Statenverkiezingen een 
dcsastreriae nederlaag had geleden, schreef NRC Handelsblad over de op handen 
Zijnde onde rgang van D66: 

D'66 kan met een vrolijk ontploffingsfeest van het vaderlandse politieke toneel 
verdwijnen  en daarna zal er vast wel een politicoloog opstaan die uit het wei en 
wee van de Democraten '66 nog een dissertatie zal weten te puren."° 
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Het vaak voorspelde verdwijnen van D66 laat, bijna 37  jaar na de oprichting  van de 
partij, nogsteeds op zich wachten. Ondanks hevige schommelingen in de electorale  
populariteit heeft D66 zich als enige nieuwe partij uit de jaren zestig en zeventig van 
de twintigste eeuw weten te handhaven. Toch is de geschiedenis van n6 ook de 
geschiedenis van het wisselende succes. De geschiedenis van de partij wordt geken -

merkt door een opvallende electorale golfbeweging. D66 kende grote electorale Suc-
cessen in 1967, 1981 en 1994, alsook dramatische dieptepunten in de perioden 1972-
1975 en 1982-1984. In deze golfbeweging is een cyclus waarneembaar, die de 37 jaar 
D66 in drie perioden opdeelt: 1966-1974, 1975-1984 en 1985-2002. Deze cyclus 
begint telkens met een (sterk) opgaande lijn. Na het hoogtepunt volgt een sterke 

L neerwaartse tendens en belandt de partij in een (diep) electoraal dal. 
De eerste fase in de electorale cyclus loopt van 1966 tot 1974. Aanvankelijk boekt 

D66 veel succes. De strategie van de nieuwe partij is duidelijk: D66 wil als breekijzer  
het partijbestel openbreken om daarna met de andere partijen op te gaan in nieuwe 
partijpolitieke verbanden. De inhoudelijke boodschap is eveneens helder: D66 pleit 
voor vergaande democratisering, staatkundige hervormingen en vernieuwing van 
het partijbestel. De organisatie van de partij is nog nauwelijks van de grond geko-
men, maar dit wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door het enthousias-
me en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers. Na de verkiezingen van 1971 ver-
spelen de Democraten hun krediet. Nu de kortetermijndoelstellingen niet op korte 
termijn kunnen worden bereikt, haken veel mensen af, waardoor het organisato-
risch draagvlak van de partij vermindert. Het aanvankelijke enthousiasme kan de 
organisatorische tekortkomingen nu niet meer compenseren. De oorspronkelijke 
strategie van de Democraten wordt verlegd naar het streven naar een Progressieve 
Volkspartij, maar deze strategie betekent voor veel aanhangers een overgave aan de 
veel grotere PVDA. Bovendien raakt de inhoudelijke boodschap van D66 steeds  nicer  
ondergesneeuwd, zowel als gevolg van de gepolariseerde verhoudingen als door het 
feit dat andere partijen veel standpunten van de Democraten overnemen. De elec-
torale neergang kan niet uitblijven. 

De tweede fase in de electorale cyclus loopt van 1975 tot 1984. Wederom boekt 
D66 aanvankelijk veel succes. De partij zet een meer gedegen partijorganisatie op 
poten, hanteert een nieuwe strategie (D66 als vierde stroming) en de partij draagt 
een nieuwe boodschap uit: in plaats van de staatkundige vernieuwingen staan nu de 
technologische ontwikkelingen en het milieu voorop. De deelname aan het kabi-
net-Van Agt  II  legt echter opnieuw de zwakheden van D66 bloot. Organisatorisch 
kan de partij de nieuwe grootte (zeventien zetels) en verantwoordelijkheden (rege-
ringsdeelname) niet aan, een strategie ontbreekt volkomen en de inhoudelijke 
boodschap is voor niemand meer hoorbaar. Binnen een jaar verspeelt de partij de 
grote verkiezingswinst: opnieuw is een electorale draai om de oren het gevolg. 

De derde fase van de electorale cyclus loopt van 1985 tot 2002. Vanaf 1985 bevindt 
D66 zich aanvankelijk in een opgaande lijn. De 'nieuwe' partijleider is een belangrij-
ke factor voor het succes, maar ook organisatorisch heeft D66 de zaken aardig op 
orde. De partij voert een consequente en duidelijke koers (zowel wat betreft de 
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wijze van oppositie voeren als het streven naar 'paars') en ook de inhoudelijke bood-
schap van de Democraten is duidelijk. De electoraal voorspoedige koers van de par-
tij in deze periode wordt vaak in verband gebracht met de neergang van CDA en 

en de wijze van Oppositie voeren van n66, maar dit effecrzou de partij nimmer 
hebben bereikt als ze intern de zaken niet op orde had. In tegenstelling tot eerdere 

ren schiet de partij niet in een keer omhoog, maar wordt gestaag een stabiele basis 

gelegd 
v oor  verdere groei, resulterend in de historische zege in 1994. 

In de periode vanaf 1994 laat de electorale ontwikkeling van D66 weer een neer-

,,aartse trend zien. In tegenstelling tot de periode vóór 1994 heeft D66 met name tij-

dens de eerste 'paarse'periode de zaken op organisatorisch gebied niet goed op orde, 

n
och wat betreft de Organisatie in het parlement (verhouding fractie/bewindslie-

den), n
och wat de partijorganisatie betreft (gebrek aan professionaliteit en draag-

kracht). De Democraten kiezn voor de verkeerde strategie (profileren aan de hand 

v
an paars) en inhoudelijk komt de partij niet uit de verf (geen nieuwe boodschap). 

Het g
evolg daarvan is dat de partij de D66-stemmers van 1994 niet weet vast te hou-

den Het aantal kiezers dat de partij trouw blijft, is goed voor veertien zetels in 1998 

en zeven zetels in 2002. 

Door deze bijna 37-jarige geschiedenis van D66, van het Appèl tot het 'krankzinnig 

a
vontuur', van de crisis tot de wederopstanding, van het 'redelijk alternatief' tot het 

eche,van  de regeringsdeelname en van de 'andere politiek' tot paars, lopen drie the-
ma's die als een rode draad de discussies binnen D66 hebben bepaald: de inrichting 

van de partijorganisatie, de te volgen partijpolitieke strategie en de vormgeving van 

het gedach tegoed. Deze drie rode draden laten zien hoe D66 gedurende haar 
bestaan heeft geworsteld met de drie doelstellingen die in de inleiding zijn 

geschetst. 

D66 pleitte voor radicale democratisering van politiek en samenleving: de nieuwe 
partij wilde burgers meer betrekken bij de politieke besluitvorming en meer moge-
lijkheden tot inspraak geven. D66 wilde zelf het goede voorbeeld geven en paste 
deze doelstelling ook toe op de eigen partijorganisatie. De besluitvorming binnen 
D66 zou plaatsvinden middels een systeem van directe democratie, teneinde zoveel 
mogelijk mensen hij de besluitvorming te betrekken. In dit boek is duidelijk gewor-
den dat dit ideaal van directe democratie een moeilijk te realiseren ideaal is. Het 
behoort echter tot de diepste overtuigingen van de Democraten, die hun doelstel-
ingen op dit terrein derhalve onverminderd blijven nastreven. Binnen hun eigen 
partij-organisatie hebben ze het dilemma tussen het streven naar vergaande demo-
cratisering in de eigen partij en de noodzaak van een doeltreffende en slagvaardige 
partijorganisatie echter nooit opgelost. 

D66 wilde de partijpolitieke verhoudingen in Nederland doorbreken. Daarom 
wilde ze als politieke partij een electorale bedreiging vormen voor de bestaande par-
urn en zo als een soort breekijzer de andere partijen tot aanpassing dwingen. Maar 
nv baden heeft in Nederland niet de absolute meerderheid en kan een dergelijke 
doelstelling dus niet alleen verwezenlijken. Bovendien betekende de keuze voor het 
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oprichten van een politieke partij dat D66 zelf deel ging uitmaken van het- Politiek, 
bestel waar zij zich tegen keerde. Dit dilemma 'partij of beweging' heeft geduren

de  
de geschiedenis van D66 lange tijd een rol gespeeld. Het had tevens gevolgei voor 
de manier waarop de partijorganisatie werd vormgegeven. Pas in de laatste vijf jaar 
is dit vraagstuk uit de discussies verdwenen. Desondanks is het reeds in de jaren  
zeventig geweest dat D66 van een radicaal-democratische vernieuwingsbewegi ng  
een 'gewone' partij werd die streeft naar regeringsdeelname. Het idee van een tijde-
lijke beweging werd opgegeven en het voortbestaan van de partij werd (mede) een 
doel op zich., waarmee een uitweg werd gevonden uit het dilemma das her oor-
spronkelijke excentrische D66 kenmerkte. 

Ten slotte pleitte D66 voor een zakelijke en pragmatische politiek, die niet geba-
seerd is op verouderde en verstarrende ideologieen. Om deze reden weigerde D66 
zelf een keuze te maken tussen de bestaande ideologieen en besloot de partij geen 
beginselprogramma op te stellen. Tegelijkertijd was het ook voor D66 noodzakelijk 
om de eigen identiteit duidelijk te maken, de grondslagen waarop D66 haar politiek 
baseert. Het partijprogramma van D66 was altijd een synthese van sociale en liberale 
denkbeelden en radicale voorstellen op het terrein van democratisering, immaterië-
le vraagstukken en milieu. D66 belichaamde de verzoening tussen liberalisme en 
sociaal-democratie. Jarenlang worstelden de Democraten met het dilemma dat de 
partij dit enerzijds duidelijk wilde (en moest) maken, en anderzijds de afkeer van 
ideologische etiketten en dogmatisch denken. Dit resulteerde in uitgangspunten 
die eigenlijk niet zo mochten heten en eindeloze discussies over het ideologische 
profiel van de partij. Sinds de partij in 1997 haar ideologisch etiket kreeg, heet ze 
'sociaal-liberaal' en in 2002 is deze aanduiding zelfs in de statuten verankerd. Daar-
mee is vastgelegd wat in feite al jaren praktijk was en is ook dit dilemma (in ieder 
geval voorlopig) uit het beeld van de partij verdwenen. 

Ook D66 werd geconfronteerd met het dilemma van nieuwe politieke partijen, 
zoals die in de inleiding reeds is geschetst: ofwel vasthouden aan de doelstellingen 
met de kans dat een kort bestaan het gevolg is, ofwel de doelstellingen loslaten ten- 
einde te overleven. De Democraten wilden hun drie oorspronkelijke doelstellingen 
niet opgeven. Men hield lange tijd hardnekkig vast aan het in de eigen partij in de 
praktijk brengen van deze doelstellingen. Dit resulteerde, zoals in dit hoofdstuk 
duidelijk is geworden, in drie dilemma's, die ieder op zich niet nieuw zijn, maar in 
combinatie wel uniek voor D66. Door de doelstellingen van de partij te vertalen 
naar de eigen partij, merkte D66 wat de problemen van haar eigen voorstellen waren 
en welke dilemma's dit met zich meebracht. Deze dilemma's lopen als een rode 
draad door de geschiedenis van D66, met de voor de partij zo kenmerkende  electo-
rate  golfbeweging als een markeerlijn tussen ideaal en illusie. 
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maal teveel is geworden.' Reageert premier Kok. 
'Kennelijk kon hij deze post niet helemaal aan, 
hij was er volgens mij niet erg happy', luidt de 
reactie van VVD-leider Dijkstal. (Kok in Trouw 
d.d. 8juni 2999, Dijkstal in de Volkskrant d.d. 8 
juni 1999) 
200  Thom  de Graaf tijdens het Kamerdebat op 8 
juni 1999. Zie ook: Interview De Graaf 
201 Initiatiefnemers: Chido Houbraken, pen-
ningmeester afdeling Leiden en Arjan Stoffels, 
secretaris afdeling Leiden 
202 Rapport Commissie Kiessysteem en Stemad-
vies, 15 juni 1999 
203 Zie: voorstellen hoofdbestuur t.b.v. de Alge-
mene Ledenvergadering op 18 en 19 november 
2000, in: Democraat, jaargang 33,  nummer  5, 
P-23-24 
204 Zie: verslag van de Algemene Ledenvergade-
ring op 18 en 29 november z000, in: Democraat, 
jaargang 33,  nummer  7, p.22 
205 Zie: Van Lente in Democraat, jaargang 32, 
nummer 6, p.x6-i8 
206 Idem 
207 Rede gehouden door  Thom  de Graaf voor de 
Algemene Ledenvergadering op zo november 

'999 
208 Het Democratisch Perspectief, hoofdbestuur 
ss66, oktober 1998, in Democraat, jaargang 31, 

nummer 8, p.20 

209 Een motie die gedachtegoed van D66 zou 
beperken tot het radicaal-democratische gedach-
tegoed krijgt weinig steun. 
210 Inleiding van De uitgangspunten van de 
Democraten, vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 25 maart 2000 

218 Rede gehouden door Jan Glastra van Loon 
voor de Algemene Ledenvergadering op z6 en 27 

oktober 1979 
212 Notulen van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 9 mei 1998 
213 Rede gehouden door  Thom  de Graaf voor de 
Algemene Ledenvergadering op 25 maart zoon 
214 Rede gehouden door Gerard Schouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op 25 maart z000 
215 Toekomst in eigen hand, p. 
216 Idem, p.3-4 
217 De opkomst is met 57,7% z% lager dan in 
1998 
218 Zie: de Volkskrant d.d. 2, maart 2002 

219 Persverklaring D66 d.d. 17 mei 2002  

220 Advies n66 aan de Koningin d.d. 17 mei 2002 

221 Van Praag en Brants (z000), p.3 
222 Begroting behandeld tijdens de vergadering 
van het hoofdbestuur op 18 september 1991, 

archief n66 
223 Zie ook: Elsevierd.d. 25 juli 1998, p.18 

Hoofdstuk 8: 

Statuten Politieke Partij Democraten 66, Arti-
kel 3.1, vastgesteld tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 18 en 29 november z000. Tijdens 
het congres op 16 november zooz is deze passage 
vervangen door de volgende tekst: "De partij 
stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een 
politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal 
stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en 
streeft naar een democratische, duurzame en 
open samenleving. ( ... ) In het bijzonder streeft 
de partij naar radicale democratisering van de 
samenleving en het politieke bestel." (Statuten, 
Artikel z.,, vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 16 november zooz) 
2 Pas zeer recentelijk is de interne democratie 
binnen D66 iets minder uniek geworden. Sinds 

twee jaar wordt ook binnen andere partijen, zoals 
GroenLinks en het CDA, geëxperimenteerd met 
ledenvergaderingen waar alle leden toegang toe 
hebben. Ook de nieuwe partij Leefbaar Neder-
land maakt gebruik van een interne partijdemo-
crane á l  D66." 
3 Andere partijen worden overigens ook eenmaal 
in de (doorgaans) vier jaar met het probleem van 
grote hoeveelheden te behandelen amendemen-
ten geconfronteerd, namelijk bij de vaststelling 
van hun verkiezingsprogramma 

Statuten (1968), artikel to., en Huishoudelijk 
Reglement (1968), artikel  77 

Koole (1982), p.52-53 
6  Idem 
' Zie: Koole (1992) 

8 Vanaf 2,003  zal n66 bij de vaststelling van de 
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen gebruik gaan maken van voorverkiezingen. 
Hiervoor wordt Nederland opgedeeld in vijf 
landsdelen, waar kandidaten zich na de sluiting 
van de kandidaatstelling kunnen presenteren tij-
dens een vergadering waar leden en niet-leden 
kunnen deelnemen. Na de presentatie worden de 
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kandidaten door de aanwezigen geordend. De 
vijf voorlopige lijsten worden o.b,v. inwoneraan-
tal geïntegreerd tot één voorlopige lijst. Vervol-

gens krijgen alle leden via ene poststemming de 
gelegenheid de definitieve lijst vast te stellen. 
(Huishoudelijk Reglement Artikel 7.11 en 7.12, 

vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring op 16 november zooz) 
9 Statuten Artikel 19, tot 1984 
10 Statuten Artikel 19.1, vanaf 1984 
15 Statuten 1968, Artikel 97.4 
12 Aanvankelijk werd gesproken van een Com- 

missie Aandragen Stemadvies (cAs), later omge- 

doopt tot Stemadviescommissie  (SAC)  
53 Motie De Lange t.b.v. de Algemene Ledenver- 

gadering op 54 en 15 juni 1985 
14 Zie: Hillebrand (1992), p.334 
15 Voerman in Democraat, jaargang 34, nummer 

3, p 14 
16 Idem 
17 Zie ook: Hillebrand (1992), p.338 
18 Voerman in Democraat, jaargang 34,  nummer 

3, 3.I4 

19 Hillebrand (2992), p.332-334. In het CDA nam 

16% van de leden deel aan de besluitvorming, in 

de VVD 9%, in de PVDA 6% en in D66 36%. 

Bovendien was de invloed van de leden in de 
andere partijen indirect (op lokaal niveau) en bij 

1)66 direct 
Ook bij andere partijen is dit in de loop der 

H d minder sterk geworden. 

Koole (1992), p.174. Zie ook: Daalder e.a. 

(5)99). Van de 3% van de bevolking die in 1999  

id  was van een politieke partij, nam D66 o,i6%  

sour  haar rekening 
Zie ook: Koole (1992) 

Zie: Van Holsteyn en Koole (a000). De cijfers 
sva;i rbij naar deze publicatie wordt verwezen, zijn 
adsonisrig van het project 'Partijleden: recrute-
rInr en motivatie' van de Universiteit Leiden 
2 Ibidem 
25 'Go Holsteyn e.a. (1987), p.194 
26 Zie Van Holsteyn en Koole (z000), zie ook 
pagina 2I 
27 hij de andere drie grote partijen ligt het eerste 
percentage tussen 25 en 40%, het tweede in alle 
geraden onder to%. Zie: Van Holsteyn en Koole 
(aooG 

28 Bij de PVDA vormt deze groep een krappe 
meerderheid, bij CDA en VVD een minderheid. 
Zie: Van Holsteyn en Koole (2000) 

29 Deze cijfers komen redelijk overeen met die 
van de leden van de andere drie grote partijen. 
Zie: Van Holsteyn en Koole (2000) 
30 Koole (1992), p.189 
31 Zie: Democraat, jaargang 6, nummer 7, p.ri 
32 Zie: Duverger (1964) 

33 Betoogt ook A.  Heard  in:  The costs  of  
democracy, Chapel Hill,  1960 
34 Zie ook: Koole (ig s s ), p.321 
35 Dit cijfer heeft betrekking op 1995. Zie: Van 
Holsteyn en Koole (z000). In: Koole (1992), 

p.211, wordt een percentage van 30% genoemd. 
Bij de VVD was dit toendertijd z%, bij de PVDA 

14% en bij het CDA 17%. 
36 Brief swB aan hoofdbestuur u66, bij: notulen 

van de vergadering van het hoofdbestuur d.d. 14 

September  1983, archief n66 
37 Idem 
38 Democraten '66: duidelijk blijven. Een funda-
menteel manifest van (R)appèl 
39 Zie o.a. interviews Hans van Lookeren Cam-

pagne, Jan van Berkom,  Ruby  van Essen 
40 Brief Fred  Eisner  en Francine Giskes aan het 
hoofdbestuur d.d. 78 mei 1996, archief 066 
41 Brief aan het hoofdbestuur d.d. 23 mei 1996, 

archief D66 
42 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-

stuur d.d. 20 maart 1991, archief o66 

43  Discussiestuk d.d. 19 maart 1992, archief ts66 
44 Er is weliswaar regelmatig aanzienlijke kritiek 
op zijn beleid en optreden, maar zijn positie als 
partijleider staat nimmer ter discussie 

45  Jan Terlouw (1983), p.28 

46 Van Holsteyn e.a. (1987), p.210-211 
4 Zie interview Aad Nuis 
48 Tot deze groep behoorden onder andere Aad 
Nuis, Laurens-Jan Brinkhotst, Jan Vis, Jan Glas-
tra van Loon, in de beginjaren Jan Beekmans en 

Peter  Baehr,  en in later jaren Jacob Kohnstamm 

en Gerrit-Jan Wolifensperger 
49 Jansen had in een interview gesteld dat als o66 

bij de komende kabinetsformatie met de PVDA in 

zee zou willen gaan, dat beter zou kunnen gebeu-
ren zonder Wim Kok. Van Mierlo  flout  Jansen 

hierop terug en de rest van het hoofdbestuur 

schaart zich achter de partijleider 
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50 Jan Terlouw in Democraat, jaargang 13, num-
mer 5, p.1 
51 Idem 
52 NRCHande1sbladd.d. 22 mei 1986 
53 Zie ook: Koole p.320-321 
54  Stijn Verbeek in Democraat, jaargang 14, num-
mer 3,  p.18 
55 Wim Dik in: Idee'66, nummer 3,  september 
1981, p.86 
56 Zie ook: Van Praag (5990) 
57 Zie interview Hans van Mierlo 
58 Zie ook: Van Praag (1990) 

59  Van Praag (5990), p.315-37 
60 Zie: Kennedy (5995), p.201-202. De staatsrech-
telijke ideeën van onder meer Ed van Thijn ver-
tonen overeenkomsten met die van D66, maar 
ook verschillen. Van Thijn was voorstander van 
een systeem naar Engels voorbeeld, terwijl de 

D66-opvattingen geïnspireerd waren door het 
systeem in de Verenigde Staten. Van Thijns plei-
dooi voor meer monisme in plaats van dualisme 
getuigt van een gouvernementele manier van 
denken. Ook streeft hij naar versterking van zijn 
eigen PVDA door een pleidooi voor twee grote 
concurrerende blokken. Ook het vernieuwings-

denken van Den Uyl past in deze richting. Verge-
lijk ook Klaassen (2000) p.19-20 
61 Bosmans  (ii),  p.81 
62 Vgl. Bosmans (1 95),  p.97 
63 Zie: Kennedy (is), p.202 

64 Hans van Mierlo in Trouw d.d. 17 november 
1990 

65 Hans van Mierlo in de Volkskrant d.d. 9 
december  1993 
66 De Nederlandse Kjezer 72, p.7 
67 Van  Praag (1990), p.40 

68 idem 
69 Opmerkelijk genoeg verwoordt ook voormalig 
partijleider Van Mierlo dit standpunt in een 
interview voor dit boek. Zie ook: De Beus 
(2001), p.19-22 

70 Zie ook: Lucardie  (ii),  p.115 

71 Zie ook: Lucardie (1991), p.116 
72 Zie ook:  Steinmetz  (2000), p.71-72 

73 Vgl.:Terlouw(1983),p.220 
74  FIB  en swB in Democraat, jaargang i, nummer 
8, p.4-5 
75  Edo Spier in Democraat, jaargang 29, nummer 
5,p.2 
76 Koole (1992), p.271 

77 Zie ook interview Gerrit-Jan Wolffenspeiaer. 
Volgens Wolffensperger is hierover tijdens 7 1 11 
fractievoorzitterschap ook nooit gesproken 
78 Jeekel en Kleinsma (1987) 
79 Zie o.a.: Koole p.319 

80 Zie ook: Van Holsteyn ca. (1986), p.i8 
81 Vgl. Van Holsteyn e.a. (1992), p.201 
82 Kees Brants in: Brants e.a. (1982), p.25-26 
83 Zie ook: Brants e.a. (1982), p.56 en 27: 'De taal 
waarin deze ideeën (die van D66 - vdL) wordt, 
verwoord, is geheel nieuw. Het direct asnspreek-
bare advertentiejargon heeft definitief zijn intic-

de op de politieke markt gedaan.' 
84 Zie ook: Brants e.a. (1982), p.34-35 
85 Zie ook: Van Praag en Brants (2000), p.25 

86 Van der Meulen in Brants en Van Praag (199s), 

P-54 
87 Zie ookTerlouw (1983), p.23 
88 Zie: Van Holsteyn e.a. (1992), p.108 

89 Zie: Van Holsteyn e.a. (1992), p.105 
90  Sartori  (1976), p.154. Schumpeter hanteert als 
definitie van een politieke partij: 'a party is a  
group whose members propose  to act in concert 
in  the competitive struggle for political power'.  
Schumpeter, p.283 
91 Omdat veel partijen ontstaan uit protest tegen 
bestaande het systeem, hoeven revolutionaire en 
protestpartijen in hun beginjaren niet gover-
nmeni-orientedte zijn (4  functie) 
92 Von Beyme (198 5) 
93 Vrij naar Koole (1992) 
94 D'66 kan niet worden gezien als een afsplitsing 
van de vvn. Ook heeft het vertrek van Gruijters 
niet geleid tot een scheuring binnen de vsm. Wel 
ontstaat er een scheiding in het LDC, de 'linker-
vleugel' van de vvn. Het LDC is in juni 1962 opge-
richt door onder meer een groep oud-leden van 
de JovD, naar aanleiding van de teleurstellend 
verlopen verkiezingen voor Provinciale Staten. 
Het LDC streeft naar vernieuwing van de vvn en 
democratisering van de partij. Het LDC wordt 
gezien als de 'linkervleugel' of de vrijzinnig-
democratische stroming binnen de VvD. 250 

leden van het LDC sluiten zich aan bij n'66 en ook 
een aantal leden van de JOVD wordt lid van de 
nieuwe partij. Zie ook: Koole e.a. (1988), p.96 e.v. 
95 Zie: Tromp, p.229-230 

96 NRCHandelsbladd.d. 8 juli 1998 
97 Zie ook: Koole p.8 
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98  Elsevier typeert het D66-programma 1fl 1998 
als 'dat van de PVDA vermeerderd met dat van de 
vvn, gedeeld door twee.' Zie: Elseviers magazine 
d.d. 15 juli 1998, p.i8 
99  Rede gehouden door Hans van Mierlo voor de 
Algemene Ledenvergadering op 30 juni en i juli 

1989 
'„,> Zie: Pizzorno (1981) 
101 Zie: Tromp (19 9  

102 Zie: interviews Hans Gruijters, Hans van 
Mierlo en Aad Nuis 
'°3Van  Dale  (i) 
104 Idem 
105 Met name James. Vgl.  The Encyclopedia  of  
Philosophy,  volume  five,  p.431-435 
106 Lewis op citaat in:  The Encyclopedia  ofPhilos-
op  by,  p.434 
107 Zie: Kribbe (1993) 

108  Destutt de  Tracy,  Ele'ments d'idéologie, 1901 

1 09  Mannheim (1960) 
110 Gruijters (1967), p.6o 
111 Ontleend aan: Van der Land (1997) 

112 Statuten D66, artikel 03.2 
113 vgl. Koole (1992), p.311-316 

114 Zie toelichting hoofdbestuur op plannen uit-

voering motie 9,  in: Democraat, jaargang 3,  num-

mer 4, p.3-4. Zie ook Democraat, jaargang 3, 

nummer 6, p.I8-I9 

115 Congresstukken t.b.v. de Algemene Leden-

vergadering op 13 en 14 april 1984 
116 In 1991 wordt in het hoofdbestuur nog wel 
gesproken over het 'actualiseren' van het inmid-
dels zwaar verouderde beleidsplan, maar hier zal 
liet niet meer van komen. Zie: Notulen van de 
hoofdbestuursvergadering OP 5 september 1991, 

srchiefD66 
'7 Van Mierlo (iq 68) 

Lucardie en Voerman (1991) 

I 9 Zie: Van Holsteyn en Koole (2000) 

Respectievelijk in:  Sartori  (1976) en Lipset 
(rRt) 

Lipschits (1969), p.144 

Deze tweede dimensie is afgeleid van de door 
Sugichart ontwikkelde scheidslijn voor materia-
listische waarden. Zie: R. Inglehart,  'The silent 
ii»  olution.  Changing values  and  political styles  
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