
DE AFGROND 

)iftrich: "ik heb gezegd: democratie is 
geef toe dat ik buitengewoon opgelucht 
Inming verleende aan het bereikte ak-
or een positieve uitkomst van de stem-
in Mierlo verklaarde voor te stemmen 
ad", verklaart hij na afloop.  185  Ook de 
leden van het partijbestuur, die er alles 
achter het Paasakkoord te krijgen, zijn 
aats de D66-leden zelf.  Dc  partij bestaat 
el sommige media melden dat het D66-
omarmd", is daar geen sprake van. De 
akkoord gegaan met wat de partijtop uit 
1pt, in het besef dat de problemen voor 
iog groter zouden worden. Ze hebben 
natief wel eens fataal zou kunnen zijn. 

EI 

Partij in crisis 

t/[ensen hoeven zich niet te laten welgevallen dat de staat beslissingen voor hen 
neemt waarin ze niet 'worden gekend, waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen 
en waarin hen geen enkele keuzevrijheid wordt gelaten." 1  (Boris Dittrich in 'Op 
eng naar nieuwe solidariteit) 

OPPOSITIE TEGEN HET EIGEN KABINET 

De perikelen rondom de gekozen burgemeester en het nieuwe kiesstelsel 
hebben het beeld versterkt dat de regeringsdeelname van D66 alleen maar 
ging om deze 'kroonjuwelen' en dat de kleinste regeringspartij zich voor 
de rest braaf schikt naar de wensen van de veel grotere coalitiepartijen 
CDA en VVD. Dat beeld komt niet overeen met de werkelijkheid. De 
D66-fractie in de Tweede Kamer is zeker geen kritiekloos aanhanger van 
het kabinet. De democraten onderschrijven weliswaar de hoofdlijnen van 
het kabinetsbeleid (de noodzaak tot hervormingen in de sociale zekerheid 
en maatregelen om de economie uit het slop te halen), maar in de uitwer-
king maken de democraten opvallend vaak andere keuzes dan het kabinet. 
In de eerste twee jaar van het tweede kabinet-Balkenende heeft D66 zich 
tegen vele kabinetsvoorstellen gekeerd, en de coalitiepartners CDA en 
VVD hebben tegen diverse voorstellen van D66 gestemd. De D66-fractie 
in de Tweede Kamer verdedigt vaak in gezamenlijkheid met de andere 
partijen het kabinetsbeleid, maar staat niet minder vaak tegenover de 
coalitiepartners CDA en VVD. Zo heeft D66 zoals eerder vermeld als 
enige van de drie coalitiepartijen tegen de nieuwe Wet Kinderopvang 
gestemd. De plannen van VVD-minister Verdonk van integratiebeleid 
stuiten op structureel verzet van de D66-fractie. De democraten staan met 
hun voorstellen de bijzondere signatuur van scholen af te schaffen, de 
keuzevrijheid van ouders te vergroten en segregatie in het onderwijs te-
gen te gaan, lijnrecht tegenover coalitiepartner CDA, die de bijzondere 
positie van christelijke scholen juist wil behouden en leerlingen gedwon- 
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gen wil spreiden. D66 heeft ervoor gezorgd dat er een (zij het beperkt) zes andere kandidaten.4  Dales wil ziel 
pardon kwam voor asielzoekers, zeer tegen de zin van CDA en VVD in. van de manier waarop de partijorganis 
Het plan van minister Donner om apologie (het verheerlijken van terreur) 11mg dat het ons nog steeds niet goed 1 
strafbaar te stellen, is door de D66-fractie meteen afgewezen. Daar waar ren', zegt Dales bij zijn verkiezing tot 

regeringspartij CDA streeft naar een verdere criminalisering van drugs- veel in huis maar weten dat niet en geb 

gebruik heeft D66 juist voorgesteld om softdrugs te legaliseren. Voor hun den sve het gebrekkige organisatieniv 
plannen meer te investeren in betere jeugdopvang om te voorkomen dal werd steeds goedgepraat. Dat hoort bi 
jongeren met gedragsproblemen in gevangenissen terecht komen, hebben nooit wat geweest en dat weet je. En d 
de democraten wel steun gekregen van de oppositie, maar niet van de teel aangepakt. Nu is dat onze valku 

coalitiepartners. Tot ongenoegen van de D66-fractie schrapt het kabinet Zonder verwijten te maken, want we h 

de subsidie voor de enige homo-emancipatiebeweging die zich inzet voor naar gekeken en niets gedaan, is het nu 
het terugdringen van HIV-besmetting onder homo's. Tegelijkertijd wordt vereniging.  „5  Anders dan zijn voorgai 

het dankzij jarenlange strijd van D66 gerealiseerde euthanasiebeleid door met de inhoudelijke koers en strategie' 

de coalitiepartners weer ter discussie gesteld. En de democraten hebben wel, wat hem betreft mag het allemaal 

samen met oppositiepartij PvdA het initiatief genomen om te komen tot te redelijk. We zijn te bescheiden. Waa 

een verbod op het foldcen van nertsen. Coalitiepartners CDA en VVD neer bepalen wij de agenda zodat  an  

hebben zich hier tegen gekeerd. Het is, kortom, opmerkelijk hoe vaak de plaats van wij op hun? „6 Voorlopig za 

coalitie verdeeld is. In 2004 stemt D66 in achttien procent van de geval- vol hebben aan het managen van alle pe 

len anders dan de VVD en in negentien procent van de gevallen anders 
dan het CDA. In 2005 is dat nog meer: respectievelijk 26,5 en 27,7 pro- OP WEG NAAR NIEUW 

cent.2  Eigenlijk worden alleen de sociaaleconomische hervormingen die 
in het regeerakkoord zijn vastgelegd door de drie partijen gezamenlijk Tijdens liet partijcongres op 2 april, to 

verdedigd. Het afwijkende geluid en stemgedrag van D66 heeft uiteinde- koord, heeft fractievoorzitter Dittrich 

lijk echter weinig effect. CDA en VVD krijgen meestal steun van ofwel zLillen schrijven waarin hij zijn visie op 

de LPF of van de ChristenUnie en SGP, de twee alternatieve meerderhe- tij schetst. Het wordt een wat lange bri 

den in de Tweede Kamer. getiteld 'Op weg naar nieuwe solidarite 
De vraag is gerechtvaardigd of de democraten zich nog wel thuis voe- heid en verantwoordelijkheid'. Het ide 

len in het tweede kabinet-Balkenende. Hoe lang blijft D66 de coalitie nog door de Paascrisis; intern is het al aan 

steunen? De Tweede Kamerleden van D66 geven voortdurend tegenstrij- de Partijtop in januari 2005 (zie hoofds 

dige signalen af over hun verhouding tot het kabinet. Enerzijds spreken ze \Vens an  Dittrich en zijn fractie om de 

van 'ons kabinet', dat veel voorstellen uit het D66-verkiezingsprogramrna sociaal-liberale profiel van de partij te 

uitvoert, anderzijds vinden de D66'ers dat de conservatieve, moralistische aftreden van  Thom  de Graaf biedt Ditti 

uitstraling van vooral het CDA-smaldeel van het kabinet eigenlijk niet schap te presenteren. Dittrich noemt hei 

goed past bij de mentaliteit van het vrijzinnige D66. "Het is niet ons  idea-  teert "mijn liefdesverklaring aan D66' 

Ie kabinet", aldus Tweede Kamerlid Boris van der Ham, "het is iets cultm door Dittrich zelf, maar door een ghos 

reels, het is niet ons soort mensen." Dat vindt ook Lousewies van der voor de leden van D66 en "alle anderen 

Laan: "Het kabinet straalt zuinigheid uit in plaats van toekomstgericht~ Voelen-. 5  In de inleiding van zijn pamf 

heid. Dat terwijl D66 juist met lol en lef bezig is."3  De samenwerking in logisch getinte teksten en concrete voc 

het kabinet wordt wankelmoedig verdedigd als een verstandshuwelijk dat prograiruna verzet Dittrich zich tegen 
Nederland in zijn greep houdt: eigenlijk niet goed voelt. 

Tijdens het partijcongres op 21 mei 2005 wordt Frank Dales gekozeil 
als nieuwe partijvoorzitter. Dales, die door fractievoorzitter Dittrich is 'liet lijkt alsof Nederland in de greep 

gevraagd om zich kandidaat te stellen, wint na meerdere stemrondes van heid. Veel politici, van links en van ri 

158 



DE AFGROND 
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PARTIJ IN CRISIS 

zes andere kandidaten.4  Dales wil zich vooral richten op het verbeteren 
van de manier waarop de partijorganisatie functioneert. "ik ben van me-
ning dat het ons nog steeds niet goed lukt om de partij goed te organise-
ren", zegt Dales bij zijn verkiezing tot voorzitter. "We hebben ontzettend  
eel  in huis maar weten dat niet en gebruiken dat dus niet. Jarenlang von-

den we het gebrekkige organisatieniveau juist heel ontwapenend. Het 
werd steeds goedgepraat. Dat hoort bij ons, werd er dan gezegd. Het is 
nooit wat geweest en dat weet je. En dus werd het nooit echt fundamen-
teel aangepakt. Nu is dat onze valkuil geworden. Onze zwakke plek. 
Zonder verwijten te maken, want we hebben er allemaal bij gestaan en er 
naar gekeken en niets gedaan, is het nu tijd om echt werk te maken van de 
vereniging. "5  Anders dan zijn voorganger Pechtold zal Dales zich niet 
met de inhoudelijke koers en strategie van de partij gaan bemoeien. Hoe-
wel, wat hem betreft mag het allemaal wel wat steviger. Dales: "We zijn 
le redelijk. We zijn te bescheiden. Waar is de pit? Waar is de durf? Wan-
neer bepalen wij de agenda zodat anderen op ons moeten reageren in 
plaats van wij op hun?"6  Voorlopig zal Dales echter vooral zijn handen 
vol hebben aan het managen van alle perikelen binnen zijn partij. 

OP WEG NAAR NIEUWE SOLIDARITEIT 

Tijdens het partijcongres op 2 april, toen D66 instemde met het Paasak-
koord, heeft fractievoorzitter Dittrich toegezegd de leden een brief te 
zullen schrijven waarin hij zijn visie op de toekomstige koers van de par-
tij schetst. Het wordt een wat lange brief: een 28 pagina's tellend boekje 
getiteld 'Op weg naar nieuwe solidariteit. Pamflet voor verandering, vrij-
heid en verantwoordelijkheid'. Het idee van het pamflet is niet ontstaan 
door de Paascrisis; intern is het al aangekondigd tijdens de heisessie van 
de partijtop in januari 2005 (zie hoofdstuk 2). Het is het resultaat van de 
wens van Dittrich en zijn fractie om de koers van D66 te verleggen en het 
sociaal-liberale profiel van de partij te versterken. De crisis rondom het 
aftreden van  Thom  de Graaf biedt Dittrich het  momentum  om zijn bood-
schap te presenteren. Dittrich noemt het pamflet dat hij op 17 mei presen-
teert "mijn liefdesverklaring aan D66". Het boekje, dat overigens niet 
door Dittrich zelf, maar door een  ghost writer  is geschreven, is bedoeld 
voor de leden van D66 en "alle anderen die de noodzaak van verandering 
voelen".8  In de inleiding van zijn pamflet, dat dankzij een mix van ideo-
logisch getinte teksten en concrete voorstellen leest als een verkiezings-
programma, verzet Dittrich zich tegen de "collectieve klaagcultuur" die 
Nederland in zijn greep houdt: 

Het lijkt alsof Nederland in de greep is van cynisme en neerslachtig-
leid. Veel politici, van links en van rechts, voeden dat onbehagen. Ze 
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zeggen dat we worden overspoeld door criminaliteit. Ze benadrukken Ditirich voor staat. Maar, zo schrijft  hi  
de gevaren van immigratie. Ze doen alsof onze sociale zekerheid weten': "Veel mensen associëren D66 
wordt afgebroken. Ze zeggen dat een vrije markt slecht is voor men- naar bestuurlijke vernieuwing. Dat is aa 
sen. Of dat Nederland verdwijnt in een groter Europa. Zo bespelen ze perceptie zelf laten ontstaan. De demo( 
de ontevredenheid voor electoraal gewin. Een collectieve klaagcultuur zijn een uiting van een onderliggend, 
heeft het land bevangen. En dat moet radicaal anders. We hebben een volgehouden streven: meer zeggenscha 
nieuw, optimistisch geluid nodig. En nieuwe politiek, die de kracht gelijks leven, en dus ook meer invloed 
van mensen bevestigt. We moeten af van de futloosheid en het land hen te bieden heeft. Mensen zijn zelf 
weer activeren. De lat moet omhoog. En we moeten mensen in staat hoeven te laten welgevallen dat de staa 
stellen over die lat heen te springen, instelling dan ook, beslissingen voor h 

Nederland moet boven zichzelf uitstijgen. We moeten ophouden met gekend, waarop ze geen invloed kunne 
navelstaren, breken met het conformisme, en weer een land worden enkele keuzevrijheid wordt gelaten."" 
van initiatiefrijke en optimistische wereldburgers. Een land, waarin In zijn pamflet borduurt Dittrich ool 
solidariteit niet primair op onszelf is gericht maar op nieuwe genera-  an  zijn partij, die voor een belangrijk  
ties  en op kansarmen,  óók  over onze grenzen. Een land, waarin men- van liet tweede kabinet-Balkenende is. 
sen hechten aan hun individuele vrijheid zonder egoïstisch te zijn. Een vesleringen zoals het onderwijs, de natui 
land waarin de overheid niet meer automatisch zijn toevlucht neemt een 'grondige hervorming" van de eco: 
tot betutteling en wegkijkt van problemen, maar kansen creëert en op- zekerheid. Daarbij staat voor hem centr 
treedt. Een land dat weer vertrouwen heeft in de toekomst."9  dig  is met "de allerzwaksten", maar oi 

jongere generaties." Dittrich vindt de di 
Om dit te bereiken, acht Dittrich de "progressieve, sociaal-liberale poli- 'links' of 'rechts' is, een nutteloze. Vol 
tiek" van D66 noodzakelijk. Zijn ideaal is een samenleving waarin "de luidden van de Nederlandse politiek. Wi 
individualisering wordt voltooid" en waarin "vrije, verantwoordelijke en vatisme van links en het  conservatism  
betrokken mensen samen nieuwe samenhang tot stand brengen." Dittrich betutteling van links en de betutteling 
blijft in zijn pamflet trouw aan de politieke grondhouding die D66 al verdei veel bekende rode draden en v 
vanaf de oprichting in de genen zit: recente verkiezingsprogramma's van Th 

bijvoorbeeld "solidariteit tussen gener 
"Vanaf het begin hebben we niet het geloof, niet de staat, niet de vak- stellen zoals verhoging van de AOW, i 
bond en niet het bedrijfsleven als uitgangspunt genomen, maar de en aanpassing van de hypotheekrenteafta 
mens zelf. We zagen dat de samenleving veranderde en hebben altijd Op liet pamflet van Dittrich moet eei 
keuzevrijheid en individuele ontplooiing centraal gesteld. We zijn  an-  Uitkomst daarvan zal worden samengeb, 
ti-ideologisch, omdat we vinden dat dogmatische wereldbeelden en de standpunten van D66 voor de middel] 
levensopvattingen leiden tot verkeerde oplossingen. Tot verstarring, discussie wordt een speciale web 
en soms tot extremisme en fundamentalisme. We willen problemen \V\v nieuwesolidariteit.nl. Partijvoorzi 
oplossen door een zakelijke beoordeling te maken van de feiten die oor het hele proces. Dales: "De discus 
voorliggen, niet door uit te gaan van rigide overtuigingen die geen re- 11119erc termijn willen we deze zomer v 
kening houden met de omstandigheden en met de verschillen tussen \enhieu\vingsclubs die D66 rijk is. Op b 
mensen." 10 m11 auler worden aangeleverd, willen we 1 

flieu\vend manifest dat een stevige socia 
Hoewel Dittrich eerder heeft aangegeven af te willen van de "fixatie" vat) Uitdagingen waar Nederland voor staa 
D66 op democratische vernieuwing en dit thema in het pamflet ook  mill-  manifest zal komen, is het resultaat ni 
der prominent naar voren komt, maakt het streven naar democratisering stond 

-- liet gevolg van een ontspoord 
het wel degelijk deel uit van het kerngedachtegoed waar D66 volgens 
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PARTIJ IN CRISIS 

Dittrich voor staat. Maar, zo schrijft hij, D66 is méér dan haar 'kroonju-
\velen: "Veel mensen associëren D66 bijna uitsluitend met een streven 
naar bestuurlijke vernieuwing. Dat is aan onszelf te wijten: we hebben die 
perceptie zelf laten ontstaan. De democratische 'kroonjuwelen' van D66 
zijn een uiting van een onderliggend, en door de jaren heen consequent 
volgehouden streven: meer zeggenschap van mensen over hun eigen da-
eelijks leven, en dus ook meer invloed en controle op wat hün overheid  
lien  te bieden heeft. Mensen zijn zelfstandige individuen die zich niet 
hoeven te laten welgevallen dat de staat, of welke andere ondoorzichtige 
instelling dan ook, beslissingen voor hen neemt waarin ze niet worden 
gekend, waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen en waarin hen geen 
enkele keuzevrijheid wordt gelaten." 

In zijn pamflet borduurt Dittrich ook voort op de hervormingsagenda  
an  zijn partij, die yoor een belangrijk deel ook de hervormingsagenda  
an  het tweede kabinet-Balkenende is. Zo pleit hij voor "langetermijnin-

vesteringen zoals het onderwijs, de natuur en de kenniseconomie" en voor 
een "grondige hervorming" van de economie, de overheid en de sociale 
zekerheid. Daarbij staat voor hem centraal dat solidariteit niet alleen no-
dig is met "de allerzwaksten", maar ook "van de babyboomers met de 
jongere generaties." Dittrich vindt de discussie over de vraag of D66 nou 
links' of 'rechts' is, een nutteloze. Volgens hem vormt D66 "het radicale 

midden van de Nederlandse politiek. Wij zetten ons af tegen het conser-
atisme van links en het conservatisme van rechts. Wij strijden tegen 

betutteling van links en de betutteling van rechts." Het pamflet bevat 
verder veel bekende rode draden en voorstellen die bekend zijn uit de 
recente verkiezingsprogramma's van D66, maar ook nieuwe ideeën over 
bijvoorbeeld "solidariteit tussen generaties", en vooruitstrevende voor-
stellen zoals verhoging van de AOW, versoepeling van het ontslagrecht 
en aanpassing van de hypotheekrenteaftrekJ2  

Op het pamflet van Dittrich moet een partijbrede discussie volgen. De 
uitkomst daarvan zal worden samengebracht in een manifest, met daarin 
de standpunten van D66 voor de middellange termijn. Voor de partijbrede 
discussie wordt een speciale website in het leven geroepen: 
\vww.nieuwesolidariteit.nl. Partijvoorzitter Dales is verantwoordelijk 
voor het hele proces. Dales: "De discussie over de standpuntbepaling op 
langere termijn willen we deze zomer voeren met alle leden, platforms en 
vernieuwingsclubs die D66 rijk is. Op basis van alle bijdragen die op deze 
manier worden aangeleverd, willen we komen tot een inspirerend en ver-
nieuwend manifest dat een stevige sociaal-liberale antwoord vormt op de 
uitdagingen waar Nederland voor staat.  „13  Hoewel er uiteindelijk een 
manifest zal komen, is het resultaat niet wat de democraten voor ogen 
stond het gevolg van een ontspoord proces dat typerend is voor het 
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totale gebrek aan regie en eensgezindheid dat D66 anno 2005 parten ingediend. Het bestuur is zich ervan 
speelt, door het bestuur gewenste besluitvom 

drukken' en maakt zich daar ook wel s 
MANIFEST WORDT EEN FIASCO ne stukken: "Op alle mogelijke manier( 

de leden toe duidelijk worden gemaal 
Het proces dat tot het manifest moet leiden komt pas laat op gang, waar- stuurgroep er alles aan doen om recht t 
door de projectgroep binnen een paar weken een concept-manifest moet ten van elk lid, alles in het werk stellen 
opstellen.  14  Bovendien valt deze periode midden in de zomervakantie. ren en dat we in dit bijzondere geval de 
Over de procedure rondom de vaststelling van het manifest ontstaat  bin-  Terwijl het landelijk bestuur zich he 
nen de top van D66 een hoop gedoe, veroorzaakt door mismanagement. hei manifest ongeschonden door het cc 
gebrekkige communicatie en onderling wantrouwen. Dat begint al bij  dc  projectgroep die het manifest opstelt 
wijze waarop het landelijk bestuur het op te stellen manifest door hei manifest tijdig gereed te hebben. Als h 
congres wil laten vaststellen. De bedoeling is om dit tijdens het najaars- intern wordt verspreid, gaat iedereen d 
congres op 5 november te doen. Conform de reglementen hebben de le- mee bemoeien. De passage over het I 
den het recht om moties en amendementen in te dienen. Het landelijk actuele agenda van minister Pechtold, r 
bestuur is echter bang "dat het aangeboden document 'stuk' geamendeerd  dc  passage over economie en milieu 
wordt, dat er dermate grote concessies worden gedaan, dat het geen recht Weinig van zijn eigen pamflet in het stu 
meer doet aan de gepresenteerde tekst en dat er dus iets uit komt, waar de zou ontstaan, was door de projectgroe 
partij onvoldoende achter kan staan.  „15  Het bestuur wil daarom dat de feit dat er - terwijl het proces al in ce 
leden niet voorafgaand aan het congres allerlei wijzigingsvoorstellen partijtop geen overeenstemming blijkt 
kunnen indienen, maar dit beperken tot het congres zelf. Tijdens parallel- eruit zou moeten zien. Bij de stuurgroQ 
le deelsessies kunnen de verschillende delen van het manifest worden is, bestaan op dat moment totaal ven 
besproken, waarna per deelsessie de 'majeure punten' plenair ter besluit- fundamentele vragen: waar is het mai 
vorming worden voorgelegd. 

 16  Deze procedure is echter in strijd met de moet liet moet ingedeeld, is het de bed 
reglementen: deelbijeenkomsten mogen op een congres alleen moties presenteren of juist een paar speerpunt 
indienen en geen amendementen. Ieder lid heeft dezelfde rechten en die strijdige verwachtingen: enerzijds wil 
worden door gelijktijdige deelsessies ondergraven als die sessies besluit- D66-kiezersgroep verbreden, anderzijdm 
vormend zijn (een lid kan immers niet op meerdere plekken tegelijk zijn). te maken, ook als dat betekent dat een 
Het landelijk bestuur oppert daarom op het congres uit te leggen waarom gaat met goed samen. En terwijl Brink 
het in dit geval van de regels wil afwijken (aard van het manifest, tijds- Wij St Dittrich op de politieke haalbaarh( 
druk van het traject) en het congres daarvoor toestemming te vragen. Over het traject dat tot een manifes 
Volgens de besluitvormingscommissie (de reglementenwaaithond van de op dat moment al veel onvrede. Het is 
partij) kan dat echter ook niet: het landelijk bestuur kan het congres niet Van de Partij niet bij machte is het pr( 
vragen om de reglementen tijdelijk buiten werking te stellen. 17 stukken blijkt dat het bestuur het geve 

Hierop wordt besloten dat er toch voorafgaand aan het congres moties roep om inspraak volgens de D66-re 
en amendementen kunnen worden ingediend. Deze zullen tijdens het enerzijds en de geringe ruimte voor 
congres in deelsessies worden besproken en de deelsessies zullen eeil fractie/bewindslieden."9  In het laatste 
stemadvies geven aan het plenaire congres. Om het ingewikkeld te maken oorzaak waarom het traject spaak loopt 
wil het landelijk bestuur toch een "aangepast congresreglement", dat het liet landelijk bestuur en Tweede Kan 
mogelijk maakt een "niet-amendeerbare inleiding" vast te stellen, tien accepteert niet de inhoudelijk leidendm 
hoofdstukken waarop alleen "majeure amendementen (dus inhoudelijke accepteert de inhoudelijke leiding (en p 
en niet tekstuele)" kunnen worden ingediend, en tien "scherp geforn1Th blijkt uit de stukken .20  Dat de onderlin 
leerde conclusies" waarover alleen "majeure moties" kunnen worde" Ui de weg staan, blijkt ook uit het feit 
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ezindheid dat D66 anno 2005 parten ingediend. Het bestuur is zich ervan bewust dat ze het manifest en de 
door het bestuur gewenste besluitvormingsprocedure 'erdoor probeert te 
drukken en maakt zich daar ook wel wat nerveus over, zo blijkt uit inter- 

ORDT EEN FIASCO 11e stukken: "Op alle mogelijke manieren moet in het publiciteitsplan naar 
de leden toe duidelijk worden gemaakt, dat het landelijk bestuur en de 

Det leiden komt pas laat op gang, waar- stuurgroep er alles aan doen om recht te doen aan de democratische rech- 
paar weken een concept-manifest moet ten van elk lid, alles in het werk stellen om optimale inspraak te  organise- 
periode midden in de zomervakantie, ren en dat we in dit bijzondere geval de regels flexibel willen hanteren."18  

;tstelling van het manifest ontstaat  bin-  Terwijl het landelijk bestuur zich het hoofd breekt over een manier om 
doe, veroorzaakt door mismanagement, liet manifest ongeschonden door het congres te krijgen, wordt er door de 
rling wantrouwen. Dat begint al bij de projectgroep die het manifest opstelt hard gewerkt om het concept- 
ur het op te stellen manifest door het manifest tijdig gereed te hebben. Als het eerste concept van het manifest 
bedoeling is om dit tijdens het najaars- intern wordt verspreid, gaat iedereen die er toe doet in de partij, zich er- 
onform de reglementen hebben de le- mee bemoeien. De passage over het kiesstelsel moet eruit vanwege de 

ndementen in te dienen. Het landelijk actuele agenda van minister Pechtold, minister Brinkhorst heeft kritiek op 
[geboden document 'stuk' geamendeerd de passage over economie en milieu en fractievoorzitter Dittrich ziet te 
5sies worden gedaan, dat het geen recht weinig van zijn eigen pamflet in het stuk terug. Dat er de nodige discussie 
±st en dat er dus iets uit komt, waar de zou ontstaan, was door de projectgroep wel voorzien. Vervelender is het  
tan."  5  Het bestuur wil daarom dat de feit dat er - terwijl het proces al in een vergevorderd stadium is - in de 
congres allerlei wijzigingsvoorstellen partijtop geen overeenstemming blijkt te bestaan over hoe het manifest 

ru tot het congres zelf. Tijdens parallel- eruit zou moeten zien. Bij de stuurgroep, die op 1 september weer bijeen 
ilende delen van het manifest worden is, bestaan op dat moment totaal verschillende beelden over de meest 
de 'majeure punten' plenair ter besluit- fundamentele vragen: waar is het manifest eigenlijk voor bedoeld, hoe 
ze procedure is echter in strijd met de moet het moet ingedeeld, is het de bedoeling een 'brede D66-agenda' te 
mogen op een congres alleen moties presenteren of juist een paar speerpunten te kiezen? Ook leven er tegen- 
Ieder lid heeft dezelfde rechten en die strijdige verwachtingen: enerzijds wil de stuurgroep met het manifest de 
des ondergraven als die sessies besluit- D66-kiezersgroep verbreden, anderzijds is er behoefte om scherpe keuzes 
niet op meerdere plekken tegelijk zijn). te maken, ook als dat betekent dat een deel van de achterban afhaakt. Dat 
m op het congres uit te leggen waarom gaat niet goed samen. En terwijl Brinithorst pleit voor radicalere keuzes, 
afwijken (aard van het manifest, tijds- wijst Dittrich op de politieke haalbaarheid. 
gres daarvoor toestemming te vragen. Over het traject dat tot een manifest moet leiden, bestaat binnen D66 
issie (de reglementenwaakhond van de op dat moment al veel onvrede. Het is duidelijk dat het landelijk bestuur 
t landelijk bestuur kan het congres niet van de partij niet bij machte is het proces goed te managen. Uit interne 
buiten werking te stellen. 17 stukken blijkt dat het bestuur het gevoel heeft "klem te zitten tussen de 

ch voorafgaand aan het congres moties roep om inspraak volgens de D66-reglementen en een luisterend oor 
m ingediend. Deze zullen tijdens het enerzijds en de geringe ruimte voor input/invloed uitoefenen richting 
sproken en de deelsessies zullen een fractie/bewindslieden."9  In het laatste deel van die zin schuilt de ware 
congres. Om het ingewikkeld te maken oorzaak waarom het traject spaak loopt: er is sprake van een strijd tussen 
"aangepast congresreglement", dat het het landelijk bestuur en Tweede Kamerfractie van D66. "Het bestuur 
eerbare inleiding" vast te stellen, tien accepteert niet de inhoudelijk leidende rol van de fractie en de fractie 
eure amendementen (dus inhoudelijke accepteert de inhoudelijke leiding (en processturing) van het  LB  niet", zo 
n ingediend, en tien "scherp geformu- blijkt uit de stukken .20  Dat de onderlinge verhoudingen een goed proces 
en "majeure moties" kunnen worden in de weg staan, blijkt ook uit het feit dat de stuurgroep die het hele pro- 
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ces begeleidt, alleen op papier wordt voorgezeten door partijvoorzitter Tweede Kamerfractie en de bewindsi 
Dales; in de praktijk zit fractievoorzitter Dittrich de stuurgroepvergade- gractievoorzitter Dittrich heeft de leidin 
ringen voor. 2  Dales is geen partij voor de politieke zwaargewichten  bin-  Begin 2006 ligt er een nieuw mar 
nen de partijtop. "De positie van Frank (Dales - MvdL) werd vanaf het verhaal geworden, dat weinig ondersi 
begin door fractie en bewindslieden ondermijnd", aldus bestuurslid Mark kritiek. "De club die dat manifest moes 
Sanders. "Niemand zag hem als serieuze partij met een eigen verant- Frank van  Mil,  medewerker van het 1< 
woordelijkheid. Hij was boodschappenjongen richting de opstandige was duidelijk wat als een onvermijdel 
achterban. Als het bestuur besluiten nam die de fractie of het bewindslie- wat een door D66 gewenste ontwikkeli 
denoverleg onwelgevallig waren, dan werden die gewoon overruled. „22 iets wilden. Ongelooflijk. Niet dat di 

Terwijl de spanningen oplopen, gaat de projectgroep die aan het mani- omdat er niet kritisch over werd  nag  
fest werkt, gewoon door. Begin september worden 'inloopavonden' ge- van de programmacommissie: "Het w 
houden om de diverse platforms in de partij de gelegenheid te stellen zich tijdschriftenverhaal. Heel onevenwicht 
over het concept-manifest uit te spreken en suggesties aan te dragen. Me- ten, maar ook een gebrek aan diepgal 
dio september buigt het landelijk bestuur zich over het concept-manifest. kabinet zou kunnen schaden. "29  Het 
En dan gaat het mis. Een aantal bestuursleden heeft forse kritiek. Het reden om uit de projectgroep te stappe 
manifest zou "radicaler en korter" moeten, er zou onvoldoende "visie op het nieuwe manifest af en overweegt b 
het Nederland van de toekomst" uit spreken en "niet vernieuwend" zijn. het hele manifest-project te trekken. I 
Het bestuur verwijst het concept-manifest naar de prullenmand en daar- Nadat er in het bewindspersonenoverl 
mee is de kans op behandeling tijdens het najaarscongres verkeken. Op ten het afgesproken traject te vervolgei 
het laatste moment wordt het hele plan omgegooid: in plaats van een congres te laten vaststellen.  30  Dat man 
manifest zal op het najaarscongres slechts een 'discussiestuk' worden gekomen en weliswaar een logisch ve: 
besproken en pas volgend jaar zal er alsnog een manifest komen.  24  "Het maar het bevat ten opzichte van dat pan 
manifest is te belangrijk om in een strak tijdpad te persen", zo verdedigt de democraten niet het nieuwe perspe 
partijvoorzitter Dales het besluit. "De leden moeten alle gelegenheid krij- Het is een voortzetting van de door 
gen om hun visie te geven als input voor de D66-visie. En met elkaar koers en bevat niet de vernieuwende 
hierover discussiëren. We gebruiken hiervoor het congres in Delft. De D66 veer  unique selling  points versch 
uitkomsten van het najaarscongres worden gebruikt om, samen met de al democraten te stemmen. En dat is wel 
geleverde reacties, een conceptmanifest op hoofdlijnen te presenteren. ogen van veel kiezers haar geloofwaai 
Tijdens het voorjaarscongres in 2006 wordt dit manifest besproken en niepeilingen scoren de democraten al 
vastgesteld. „25 uitzicht op verbetering. 

Terwijl de meeste betrokkenen inmiddels behoorlijk gefrustreerd zijn 
over de moeizame gang van zaken, begint het proces in feite weer van BEWEGINGEN VAN  ON'  
voren af aan. Een nieuwe projectgroep begint eind 2005 met het schrijven 
van een nieuw concept-manifest. In het vervolg van het traject is de 'poli- Over dat gebrek aan perspectief mak 
tiek leider' de voorzitter van de stuurgroep. Daarmee heeft de Tweede toenemende mate zorgen. In augustus 
Kamerfractie het initiatief weer naar zich toegetrokken, wat weer tot irri- ruste D66'ers op initiatief van de H 
tatie in het landelijk bestuur leidt. Het bestuur meent dat partijvoorzitter Samen om te praten over de toekomst 
Dales die rol zou moeten blijven vervullen. Het bestuur staat immers San zaken rondom een aantal standpui 
"voor het partijbelang op langere termijn", terwijl de Tweede Kamer- onder meer over het boren naar gas in c 
leden, zo menen bestuursleden "wellicht hun eigen belangen op korte een generaal pardon voor uitgeprocedi 
termijn in het manifest zullen proberen te krijgen. "26  Maar het bestuur leden zijn allemaal in de lokale  pout  
krijgt niet zijn zin: in de stuurgroep blijven het landelijk bestuur, de aangesproken op het landelijke beleid 
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wordt voorgezeten door partijvoorzitter 
'oorzitter Dittrich de stuurgroepvergade-
ij voor de politieke zwaargewichten  bin - 
i Frank (Dales - MvdL) werd vanaf het 
Jen ondermijnd", aldus bestuurslid Mark 
s serieuze partij met een eigen verant-
;chappenjongen richting de opstandige 
ten nam die de fractie of het bewindslie-
dan werden die gewoon overruled. „22  

:n, gaat de projectgroep die aan het maui-
september worden 'inloopavonden' ge-

in de partij de gelegenheid te stellen zich 
;preken en suggesties aan te dragen. Me-

bestuur zich over het concept-manifest. 
1 bestuursleden heeft forse kritiek. Het 
r" moeten, er zou onvoldoende "visie op 
uit spreken en "niet vernieuwend" zijn: 
t-manifest naar de prullenmand en daar-
tijdens het najaarscongres verkeken. Op 
iele plan omgegooid: in plaats van een 
lres slechts een 'discussiestuk' worden 
al er alsnog een manifest komen.24  "Het 
en strak tijdpad te persen", zo verdedigt 
"De leden moeten alle gelegenheid kri-

input voor de D66-visie. En met elkaar  
Liken  hiervoor het congres in Delft. De 
es worden gebruikt om, samen met  dc  al 
manifest op hoofdlijnen te presenteren 
2006 wordt dit manifest besproken en 

m inmiddels behoorlijk gefrustreerd zijn 
een, begint het proces in feite weer 'van 
groep begint eind 2005 met het schrijven 
In het vervolg van het traject is de 'poli-
stuurgroep. Daarmee heeft de Tweede 

iaar zich toegetrokken, wat weer tot irn-
Ft. Het bestuur meent dat partijvoorzitter 
en vervullen. Het bestuur staat immers 
re termijn", terwijl de Tweede Kamer-
"wellicht hun eigen belangen op korte 
roberen te krijgen.  „26  Maar het bestuur 
groep blijven het landelijk bestuur, de  

Tweede Kamerfractie en de bewindspersonen vertegenwoordigd, maar 
fractievoorzitter Dittrich heeft de leiding. 27 

Begin 2006 ligt er een nieuw manifest. Het is een nogal algemeen 
verhaal geworden, dat weinig onderscheidend is. Opnieuw is er forse 
kritiek. "De club die dat manifest moest schrijven was zo visieloos", zegt 
Frank van  Mil,  medewerker van het Kenniscentrum van D66. "Nergens 
was duidelijk wat als een onvermijdelijke ontwikkeling werd gezien en 
vat een door D66 gewenste ontwikkeling was. Nergens stond waarom we 
iets wilden. Ongelooflijk. Niet dat die mensen niet goed waren, maar 
omdat er niet kritisch over werd nagedacht.  „28  Joris  Backer,  voorzitter 
van de programmacommissie: "Het was niks. Het was waardeloos, een 
tijdschriftenverhaal. Heel onevenwichtig, best een paar aardige gedach-
ten, maar ook een gebrek aan diepgang en vooral niets zeggen dat het 
kabinet zou kunnen schaden  .„29  Het concept-manifest is voor  Backer  
reden om uit de projectgroep te stappen. Ook het landelijk bestuur keurt 
het nieuwe manifest af en overweegt begin maart om de stekker maar uit 
liet hele manifest-project te trekken. Maar dat wil de fractie weer niet. 
Nadat er in het bewindspersonenoverleg over is gesproken, wordt beslo-
ten het afgesproken traject te vervolgen en het manifest op het voorjaars-
congres te laten vaststellen.  30  Dat manifest is in kleine kring tot stand is 
gekomen en weliswaar een logisch vervolg op het pamflet van Dittrich, 
maar het bevat ten opzichte van dat pamflet weinig nieuws. Het stuk biedt 
de democraten niet het nieuwe perspectief dat de partij zo nodig heeft. 
Het is een voortzetting van de door Dittrich ingezette sociaal-liberale 
koers en bevat niet de vernieuwende, onderscheidende boodschap die 
D66 weer  unique selling  points verschaft, redenen voor kiezers om op de 
democraten te stemmen. En dat is wel wat nodig is voor de partij die in de 
ogen van veel kiezers haar geloofwaardigheid heeft verloren. In de opi-
niepeilingen scoren de democraten al geruime tijd stabiel laag, zonder  
iii  tzicht op verbetering. 

BEWEGINGEN VAN ONTEVREDEN LEDEN 

Over dat gebrek aan perspectief maken twee groepen D66'ers zich in 
toenemende mate zorgen. In augustus 2004 komt een groep van veront-
ruste D66'ers op initiatief van de Hoornse wethouder Arthur Helling 
samen om te praten over de toekomst van de partij. Aanleiding is de gang 
van zaken rondom een aantal standpunten van de Tweede Kamerfractie, 
onder meer over het boren naar gas in de Waddenzee en het uitblijven van 
een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De verontruste 
leden zijn allemaal in de lokale politiek actief en worden voortdurend 
aangesproken op het landelijke beleid van de partij. Ze hebben "last van 
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Den Haag" en kijken enigszins "wanhopig" uit naar de gemeenteraads-
verkiezingen in 2006.31 

De groep leden, die zichzelf de 'Rebellenclub' noemt, maakt zich 
zorgen over de koers van D66 en vindt dat de partij door de deelname aan 
het tweede kabinet-Balkenende teveel naar 'rechts' is opgeschoven. Ook 
de individualisering van de samenleving en de privatisering van over-
heidsdiensten is de Rebellen een doom in het Oog. "Het roer moet om". 
zo concluderen de rebellen in een manifest getiteld 'Een aanzet om te 
komen tot smeerolie in de "linker buitenboordmotor", waarmee ze de 
discussie over de toekomst van D66 willen aanzwengelen. 

"De zorg voor hen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, dreigt 
op een te laag niveau terecht te komen. Afslanking en verschraling 
van de sociale zekerheid leiden tot irritatie en frustratie, nog versterkt 
door de graaicultuur die zich in het bedrijfsleven en ook aan de top 
van sommige ministeries heeft ontwikkeld. Juist wij hebben wel mee-
gewerkt aan de vorming van die zakelijke en kille samenleving. Ons 
sociale en groene imago verbleekt als sneeuw voor de zon. 

Onder invloed van de niet te stoppen individualisering en ontzuiling 
verhardt en verruwt de samenleving steeds verder. Het individu krijgt 
meer aandacht, het collectief minder. Door grotere welvaart en mobili-
teit zijn wij onafhankelijker, vrijer en minder gebonden. Ieder zorgt 
primair voor zich zelf en bekommert zich minder om de kwaliteit van 
de samenleving als geheel. Dit uit zich ook in onze maatschappelijke 
structuren: overheidsdiensten worden geprivatiseerd, collectieve so-
ciale voorzieningen worden aan de markt overgelaten, instellingen 
voor onderwijs en zorg moeten gaan concurreren. „32 

De Rebellenclub schrijft dat de profilering van D66 op het gebied vail 
onderwijs en innovatie een te smalle en "abstracte" profilering is "die ten 
koste is gegaan van ons groene en sociale gezicht.". De rebellen willen 
breken met wat zij "het sociaal destructieve karakter van het kabinet Bal-
kenende  II"  noemen. Daartoe dient D66 "radicalere standpunten" in te 
nemen "om het merk 'D66' weer herkenbaar te laten zijn." Maar bovenal. 
zo blijkt uit het manifest, willen de leden van de Rebellenclub dat D66 
afstand neemt van de door hen ervaren 'rechtse' koers en haar 'sociale 
gezicht' weer laat zien, "voortbouwend op onze fundamenten van sociaal-
liberalisme en vrijzinnige democratie".  33  Tijdens congres in Nijkerk OP 

21 mei 2005 biedt Arthur Helling namens de Rebellenclub het manifest 
aan fractievoorzitter Dittrich aan. Na het congres wordt de RebellenciLib 
ontbonden. 

Na de Rebellenclub dient zich in de zomer van 2005 nog een tweede 
beweging binnen D66 aan: 'Vernieuwing Na'66'. De naam van deze 

PARTIJ IN Cl 

eriiieuwingsbeweging verwijst niet alle 
opgericht, maar vooral naar het feit dat 
ni dit jaartal zijn geboren. De bewegir 
worden ook jonge leden van andere af 
volgens de jonge leden hard aan vernieu 
betreft terug in de partij en de groep jon 
re koers.  „34  Ze vinden dat het beeld var, 
'de partij van de bestuurlijke vemieuwin 
een'brede sociaal-liberale agenda' zien 
D66'ers steunen de voorstellen die Dittr 
Volgens 'Vernieuwing Na'66' moet D( 
worden "die radicale voorstellen durft 
gezien weer potentie krijgt".  31  Maar de 
me' in de partij. Onder de titel 'Geborej 
den' schrijven de 'Na '66'ers zelf een 
jongere generatie willen verwoorden.3  
vijf thema's: onderwijs en innovatie, ni 
wikkeling,  rechtszekerheid en minder bi 
renbeweging allerlei ideeën over het vei 
partij': campagne voeren, leden mobilis 
Ze organiseren daarvoor centrale bijeenk 
de D66-afdelingen. 'Na'66' zal uiteinde] 
diverse initiatiefnemers zullen binnen 
gaan bekleden als bestuurslid, raadslid of 

BIJNA KABINET 

De nieuwe minister voor Bestuurlijke  Vi  
gaat voortvarend van start. Hij wil nog  vi  
pakket aan voorstellen naar de Tweede F 
dige (1rive", zo zegt hij in een intervie 
van  Thom  de Graaf— MvdL) was ik zo t 
Maar die verslagenheid zette zich snel or 
laat ik niet gebeuren, ook niet voor de 
131a11nen aan de ministerraad voorlegt, I 
grote bezwaren te bestaan tegen de VOO 

Vooral de CDA-ministers in het kabinet 
komen dat Pechtold snel resultaat boekt, 
talent is, dat zien ze bij het CDA en de 
men dat de nieuwe D66-minister  success  
treden maakt Pechtold kennis met de hal 
langeti Hoewel de D66'er als gemeeni 
meestei ruime politieke en bestuurlijke 
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'wanhopig" uit naar de gemeenteraads- 

de 'Rebellenclub' noemt, maakt zich 
vindt dat de partij door de deelname aan 
-veel naar 'rechts' is opgeschoven. Ook 
.enleving en de privatisering van over-
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en manifest getiteld 'Een aanzet om te 
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\ rnieuwingsbeweging verwijst niet alleen naar het jaartal waarin D66 is 
opgericht, maar vooral naar het feit dat de jonge leden van de beweging 

a dit jaartal zijn geboren. De beweging start in Utrecht, maar al snel 
worden ook jonge leden van andere afdelingen betrokken. De partij is 
volgens de jonge leden hard aan vernieuwing toe. Het  élan  moet wat hen 
betreft terug in de partij en de groep jonge D66'ers willen "echt een ande-
re koers ."34  Ze vinden dat het beeld van D66 teveel wordt vernauwd tot 
de partij van de bestuurlijke vernieuwing' en zouden liever een D66 met 

een 'brede sociaal-liberale agenda' zien. Met andere woorden: de jonge 
D66'ers steunen de voorstellen die Dittrich in zijn pamflet heeft gedaan. 
Volgens 'Vernieuwing Na'66' moet D66 "een allround liberale partij" 
v orden "die radicale voorstellen durft te doen", zodat D66 "electoraal 
gezien weer potentie krijgt".  35  Maar de Na'66'ers "proeven veel cynis-
me" in de partij. Onder de titel 'Geboren na '66: wat wij belangrijk yin-
clan' schrijven de 'Na '66'ers zelf een 

3 
 pamflet, waarin ze de visie van de 

jongere generatie willen verwoorden.Daarbij concentreren ze zich op 
vijf thema's: onderwijs en innovatie, nieuwe solidariteit, duurzame ont- 
w ikkeling, rechtszekerheid en minder bureaucratie. Ook heeft de jonge-
renbeweging allerlei ideeën over het verbeteren van de 'verkoop van de 
partij': campagne voeren, leden mobiliseren en activiteiten organiseren. 
Ze organiseren daarvoor centrale bijeenkomsten en bezoeken verschillen-
de D66-afdelingen. 'Na'66' zal uiteindelijk een stille dood sterven, maar 
diverse initiatiefnemers zullen binnen enkele jaren in Utrecht posities 
gaan bekleden als bestuurslid, raadslid of wethouder namens D66. 

BIJNA KABINETSCRISIS 

De nieuwe minister voor Bestuurlijke Vernieuwing, Alexander Pechtold, 
gaat voortvarend van start. Hij wil nog voor het zomerreces van 2005 een 
pakket aan voorstellen naar de Tweede Kamer sturen. "ik heb een gewel-
dige drive", zo zegt hij in een interview. "Dit voorjaar (na het aftreden 
van  Thom  de Graaf— MvdL) was ik zo teleurgesteld. Een enorme woede. 
l' I aar die verslagenheid zette zich snel om in nieuwe ambitie. ik dacht: dit 
laat ik niet gebeuren, ook niet voor de partij ."37  Maar als Pechtold zijn 
plannen aan de ministerraad voorlegt, blijken er bij de coalitiepartners 
grote bezwaren te bestaan tegen de voorstellen van de nieuwe minister. 
Vooral de CDA-ministers in het kabinet verzetten zich. 38  Zij willen voor-
komen dat Pechtold snel resultaat boekt. Want dat Pechtold een politiek 
latent is, dat zien ze bij het CDA en de VVD ook. Ze willen dus voorko-
uien dat de nieuwe D66-minister succesvol is. Drie maanden na zijn aan-
treden maakt Pechtold kennis met de harde macht van de gevestigde be-
langen. Hoewel de D66'er als gemeenteraadslid, wethouder en burge-
meester ruime politieke en bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, is het 
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politieke 'spel' dat in Den Haag wordt gespeeld toch even wennen. "Er maakt Pechtold duidelijk. De D66'er 
komen krachten los dat ik denk: nou nou.....vertelt Pechtold in een inter- 'torentjesoverleg' plaats vindt. Daar v 
view in de Volkskrant. "Je voelt het. De belangen zijn gigantisch. De streken, althans zo lijkt het. De top van 
bestaande machtsstructuren verzetten zich. „39 ge orden, bij de torentjesoverleggen 

Een reeks 'torentjesoverleg' volgt. Pechtold: "In de tekst van het zijn de echte tegenstanders van de der 
Paasakkoord zaten heel veel ontsnappingsmogelijkheden en dingen die lei, de CDA'ers Donner en Verhagen 
voor meerdere uitleg vatbaar waren. Het referendum stond in het Paasak- dag  de ministerraad bijeen komt, ligi 
koord, maar dat werd weer teruggedrongen. Door het CDA, de VVD dwars.  86  Pechtold heeft het helemaal g 
bemoeide zich er niet mee. In de onderraad van de ministerraad liep ik al CDA-collega en eist een beslissing o 
snel vast. ik werd een paar keer teruggestuurd en daardoor begon de tijd lvlaar Donner is vastberaden: hij weigi 
te dringen." 40 Een complicerende factor voor Pechtold is dat hij niet kan van de voorstellen: de invoering van h 
rekenen op de steun van de voorzitter van de ministerraad, premier Bal- ging van de procedure om de grond kA  
kenende. Die ontwijkt de discussie met Pechtold: de D66-minister moet lopen hoog op. Zowel Pechtold als D( 
zijn ideeën maar met minister Donner bespreken.  41  "Als ik belde zei hij: kwestie is van buigen of barsten. Opr 
vraag maar aan Donner", aldus Pechtold. "Maar ik praat nog liever tegen over de portefeuille Bestuurlijke  Vern  
de eikenhouten deur van de Trêveszaal, daarin zit waarschijnlijk meer akkoord te gaan met de plannen van P 
beweging dan in Donner. 02 Als Pechtold en Donner tegelijkertijd op om zich daarbij neer te leggen. De voor: 
Curaçao zijn, bespreken ze Pechtold's plannen. Op het terras van hun Balkenende, houdt zich ondertussen ge 
hotel bereiken Pechtold en Donner overeenstemming over een pakket met zijn taak om de dreigende breuk in zijn 
onder meer de instelling van een burgerforum, invoering van het referen- ren lopen zo hoog op dat CDA-minist 
dum en vereenvoudiging van de grondwetsherziening. Maar na terugkeer besluit tot een bemiddelingspoging. I 
in Nederland krijgt Pechtold telefoon. Het akkoord met Donner is van schorsen en met de twee ministers ai 
tafel. CDA-fractievoorzitter Verhagen heeft zijn veto erover uitgespro- iuilntc bij de Trêveszaal neemt Veermi 

ken.  43  In de ministerraad stuit Pechtold opnieuw op de blokkade van het bemiddelt als ministers in het kabinet i 

CDA. Zelfs in VVD-kringen is men niet te spreken over de opstelling van Zijn collega's Pechtold en Donner pa 
het CDA. "Op deze manier komt het land nooit in beweging. Het CDA vernieuwingsvoorstellen door.  48 En 2 

wil echt helemaal niets. Dit is schaamteloos reactionair," zo weet de Pechtold mag zijn vernieuwingsvoorste 
Volkskrant uit liberale bron op te tekenen. 44 akkoord van Curaçao' die middag presi 

Vlak voor het reces is er dus nog steeds geen akkoord. Maar Pechtold SIS is afgewend. 

geeft niet op: hij moet en zal zijn plannen voor de zomer presenteren. En Aan de verzamelde pers vertelt min 
dus komt alles aan op de laatste vergadering van de ministerraad voor het het al decennia vastzittende debat ovei 
zomerreces, op vrijdag 8 juli. Op de maandagavond daarvoor vindt een vil aanpakken en de invloed van burg 
'torentjesoverleg' plaats. Premier Balkenende, de vicepremiers Zalm en Een Burgerforum' zal ideeën gaan uirt 
Brinkhorst en minister Pechtold voeren tot half één 's nachts overleg. - en een Nationale Conventie' gaat zich 
De hele paragraaf Bestuurlijke Vernieuwing uit het Paasakkoord komt ter de relatie tussen kiezer en gekozene te 
tafel en wordt tijdens het urenlange overleg in feite volledig opnieuw rend1,1-0 maakt geen deel uit van de afsp 
uitonderhandeld. Met steun van VVD-vicepremier Zalm slaagt Pechtold '0Or- en nadelen ervan. Pechtold toont 
erin zijn pakket aan vemieuwingsvoorstellen er doorheen te krijgen. Maal lilij iS enthousiast over de "verfrissende' 
op donderdag, de dag voor de laatste ministerraadsvergadering, laat pre- ' ernie uwing zal worden aangepakt: doe 
mier Balkenende aan Pechtold weten dat er toch nog bezwaren zijn. Bal-  fling  te betrekken en door een breed 
kenende stelt voor de besluitvorming alsnog over het zomerreces heen te slechts' een onderzoek naar het referc 
tillen. Pechtold is woedend. Als hij zijn plannen niet voor het reces kan 11flSt omdat CDA en VVD eigenlijk t 41) 
presenteren, dan kan Balkenende op zoek naar een nieuwe minister, Zo Lijf Maar ondanks het enthousiasme 
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niaakt Pechtold duidelijk. De D66'er eist dat er die avond opnieuw een 
torentjesoverleg' plaats vindt. Daar worden de plooien worden gladge- 

streken, althans zo lijkt het. De top van het kabinet mag het dan eens zijn 
geworden, bij de torentjesoverleggen op maandag- en donderdagavond 
zijn de echte tegenstanders van de democratische vemieuwingsvoorstel-
len, de CDA'ers Donner en Verhagen, niet aanwezig. Als de volgende 
dag de ministerraad bijeen komt, ligt CDA-minister Donner opnieuw 
dwars .46  Pechtold heeft het helemaal gehad met de tegenwerking van zijn 
CDA-collega en eist een beslissing over zijn vernieuwingsvoorstellen. 
Maar Donner is vastberaden: hij weigert akkoord te gaan met een deel 
van de voorstellen: de invoering van het referendum en de vereenvoudi-
ging van de procedure om de grondwet te wijzigen.  47  De gemoederen 
lopen hoog op. Zowel Pechtold als  Dormer  maakt duidelijk dat het een 
kwestie is van buigen of barsten. Opnieuw dreigt er een kabinetscrisis 
over de portefeuille Bestuurlijke Vernieuwing.  Dormer  is niet van plan 
akkoord te gaan met de plannen van Pechtold, die op zijn beurt weigert 
om zich daarbij neer te leggen. De voorzitter van de ministerraad, premier 
Balkenende, houdt zich ondertussen geheel afzijdig en verzaakt daarmee 
zijn taak om de dreigende breuk in zijn kabinet op te lossen. De gemoede-
ren lopen zo hoog op dat CDA-minister Cees Veerman van Landbouw 
besluit tot een bemiddelingspoging. Hij stelt voor de vergadering te 
schorsen en met de twee ministers apart te overleggen. In een aparte 
ruimte bij de Trêveszaal neemt Veerman - die volgens ingewijden vaker 
bemiddelt als ministers in het kabinet met elkaar overhoop liggen - met 
zijn collega's Pechtold en Donner pagina voor pagina de tekst van de 
ernieuwingsvoorstellen door.  48 

 En ze komen tot overeenstemming: 
Pechtold mag zijn vernieuwingsvoorstellen zoals overeengekomen in het 
akkoord van Curaçao' die middag presenteren. De dreigende kabinetscri-

sis is afgewend. 
Aan de verzamelde pers vertelt minister Pechtold die middag hoe hij 

het al decennia vastzittende debat over vernieuwing van de democratie 
wil aanpakken en de invloed van burgers op het bestuur wil vergroten. 
Een 'Burgerforum' zal ideeën gaan uitwerken voor een nieuw kiesstelsel 
en een 'Nationale Conventie' gaat zich buigen over andere manieren om 
de relatie tussen kiezer en gekozene te verbeteren. Invoering van het refe-
rendum maakt geen deel uit van de afspraken, wel een onderzoek naar de 
voor- en nadelen ervan. Pechtold toont zich van zijn optimistische kant. 
Hij is enthousiast over de "verfrissende" manier waarop de democratische 
emieuwing zal worden aangepakt: door burgers direct bij de ideeënvor-

lung te betrekken en door een breed draagvlak te creëren. En dat er 
slechts' een onderzoek naar het referendum komt, is volgens Pechtold 

winst, omdat CDA en VVD eigenlijk tegenstanders van het referendum 
zijn. 49 Maar ondanks het enthousiasme van Pechtold moet worden gecon- 
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stateerd dat het kabinet zich aan geen enkele vernieuwing committeert. Pechtold is groot. Vanaf het begin van 
Alle voorstellen hebben betrekking op ideeënvorming en onderzoek, niet actief de publiciteit. Hij is nog maar 
op het realiseren van concrete wetswijzigingen, zoals bij aanvang van het Bestuurlijke Vernieuwing, als hij ovei 
kabinet nog wel het geval was. En als het Burgerforum en de Nationale komt met collega-minister Donner. Dn 
Conventie met concrete voorstellen komen, heeft Pechtold van de coali- lijster van Justitie, zo laat de CDA-mir 
tiegenoten geen garantie gekregen dat deze voorstellen ook zullen worden als de minister die het grote stedenbel 
overgenomen. Nergens blijkt uit dat de coalitiepartners genegen zijn om degelijk het recht te hebben om een me 
zijn plannen te steunen. Integendeel: vooral collega-politici van het CDA beleid. 
nemen er telkens weer afstand van. Veelbetekenend is de uitspraak van Niet lang daarna plaatst Pechtold ki 
CDA-factievoorzitter Verhagen in Vrij Nederland in mei 2005: "Ik plaats nier waarop Nederland vanuit 'Den H 
vraagtekens bij de hele staatsrechtelijke Meccanodoos."50  Ook premier de mensen bijna niet Ie volgen wat w 
Balkenende gunt Pechtold weinig ruimte voor zijn plannen voor bestuur- slecht nagedacht over de vraag: hoe k 
lijke vernieuwing. Na het zomerreces laat Balkenende in Elsevier weten Binnenhof wel allemaal dat we een reg 
geen behoefte te hebben verandering van het huidige kiesstelsel en de en zo, maar de mensen op straat weten 
positie van de minister-president. Balkenende: "ik vind het veel beter om clers aan hun hoofd. Die zijn de kinderei 
te werken met het huidige systeem, zowel voor wat betreft het kiesstelsel de hypotheek bezig, met oma in het ve 
als voor wat betreft de formele positie van de premier. Het is een stelsel dingen die ze 's avonds even in het j 
waarvan iedereen weet hoe het werkt. Dat is beter dan de hele zaak op de verhaal van wat we aan het doen zijn v 
schop nemen.  „51  Uitgerekend de premier die Pechtold er steeds op wijst het de taak van politici om dat 'grote ve 
dat het kabinet met één mond spreekt, trekt zich daar op het moment dat zo vertrouwen te wekken. "Heel veel r 
het hem uitkomt niets van aan. Bovendien gaan de uitspraken van Bal- stand hebben van politiek, maar het ge 
kenende in tegen coalitieafspraken. Pechtold reageert dan ook boos: "We typisch iets dat de huidige politieke elit 
hebben daarover afspraken gemaakt, dus ik schrok van de woorden van k\vijl. We praten in jargon, gedragen oi 
Balkenende.  „52  Pechtold neemt meteen contact op met de premier, die kijken met verbazing naar ons." De ni 
voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York is. dat het ook anders kan: "ik ben zeer be 
Volgens Pechtold stelt Balkenende hem gerust: "Hij heeft me verzekerd "es en de regels die hier gelden, maar 
dat me niets in de weg wordt gelegd bij de uitvoering van mijn taak." praktischer. „56 
Balkenende zou slechts zijn privémening hebben gegeven. Maar tegen In een interview in dagblad Trouw 
journalisten die met hem zijn meegereisd naar New York zegt Balkenen- de grondrechten in Nederland onder di 
de: "Ik spreek altijd als premier en ik heb mijn steentje aan de discussie ben we door de eeuwen heen per centi 
willen bijdragen.  „54  Het is op z'n minst niet chique van de CDA'ers om \ve ze per meter weg." Pechtold heeft r 
hun afkeer van het beleid van minister Pechtold zo in de media te uiten. derland reageert op terrorisme. Daardo 
Het gebrek aan draagvlak binnen de coalitie en het feit dat de eventuele Werkt in plaats van bevorderd, zo bew 
democratische vernieuwingen wijziging van de grondwet vereisen, maakt lanillische terreur verbind je een hele g 
dat gedurende de regeerperiode van het kabinet-Balkenende  II  geen con- je een miljoen mensen in Nederland da 
crete resultaten meer hoeven te worden verwacht, hij boren. „57 De impliciete kritiek op 

duidelijk in de woorden van Pechtold  dc  
HARDE ONTGROENING VAN EEN NIEUWE MINISTER terreurbeleid gaan, Donner (Justitie) e: 

reageren sussend op de woorden van hu 
"Kom maar op! Dat zei mijn vader vroeger al: niet dat bangehondenge- Zieh "geen zorgen te maken. „58  
drag.  Durf te vertellen wat je vindt. ik ben niet roekeloos. Maar ik vind: ie Begin oktober haalt Pechtold weer 
moet durven, je moetje nek uitsteken. Anders moetje dit werk niet wij- Tijdens een bijeenkomst van het Genoot 
len."55  Het contrast tussen voormalig minister De Graaf en zijn opvolger oktober stelt hij opnieuw de bestuursci 
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pechtold is groot. Vanaf het begin van zijn ministerschap zoekt Pechtold 
actief de publiciteit. Hij is nog maar amper benoemd als minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing, als hij over het softdrugsbeleid in aanvaring 
komt met collega-minister Donner. Drugsbeleid is het terrein van de mi-
nister van Justitie, zo laat de CDA-minister weten. Maar Pechtold meent 
als de minister die het grote stedenbeleid in zijn portefeuille heeft, wel 
degelijk het recht te hebben om een mening te hebben over het softdrugs-
beleid. 

Niet lang daarna plaatst Pechtold kritische kanttekeningen bij de ma-
nier waarop Nederland vanuit 'Den Haag' wordt bestuurd. "Het is voor 
de mensen bijna niet te volgen wat we hier aan het doen zijn. Er wordt 
slecht nagedacht over de vraag: hoe komen we over? Wij weten op het 
Binnenhof wel allemaal dat we een regeerakkoord hebben en een schema 
en zo, maar de mensen op straat weten dat niet. Die hebben wel wat an-
ders aan hun hoofd. Die zijn de kinderen naar school aan het brengen, met 
de hypotheek bezig, met oma in het verpleeghuis. Die weten niet hoe de 
dingen die ze 's avonds even in het journaal zien, passen in ons grote 
verhaal van wat we aan het doen zijn voor het land." Volgens Pechtold is 
bet de taak van politici om dat 'grote verhaal' aan mensen ut te leggen en 
zo vertrouwen te wekken. "Heel veel mensen willen helemaal geen ver-
stand hebben van politiek, maar het gevoel: ze belazeren me niet. Dat is 
typisch iets dat de huidige politieke elite niet lukt. We zijn de aansluiting 
kwijt. We praten in jargon, gedragen ons op een Haagse manier. Mensen 
kijken met verbazing naar ons." De nieuwe D66-minister wil laten zien 
dat het ook anders kan: "ik ben zeer bereid mij aan te passen aan de mo-
res en de regels die hier gelden, maar niet als ik denk: jongens, dat kan 
praktischer. „56 

In een interview in dagblad Trouw op 3 september zegt Pechtold dat 
de grondrechten in Nederland onder druk staan. "Die grondrechten heb-
ben we door de eeuwen heen per centimeter bevochten, maar nu geven 
we ze per meter weg." Pechtold heeft moeite met de manier waarop Ne-
derland reageert op terrorisme. Daardoor wordt integratie juist tegenge-
werkt in plaats van bevorderd, zo beweert hij. "Door te kakelen over is-
lamitische terreur verbind je een hele godsdienst aan criminaliteit. Zo laat 
je een miljoen mensen in Nederland dag in dag uit voelen dat ze er niet 
hij horen. „57 De impliciete kritiek op collega-minister Verdonk klinkt 
duidelijk in de woorden van Pechtold door. De ministers die over het anti-
terreurbeleid gaan, Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) 
reageren sussend op de woorden van hun collega-minister. Pechtold hoeft 
zich "geen zorgen te maken."58  

Begin oktober haalt Pechtold weer de voorpagina's van de kranten. 
Tijdens een bijeenkomst van het Genootschap van Hoofdredacteuren op 4 
oktober stelt hij opnieuw de bestuurscultuur in Den Haag aan de orde. 
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Volgens Pechtold praten politici elkaar veel te veel naar de mond. Hij boes te doorbreken (hypotheekrenteal 
verbaast zich over de verkokering van departementen, de logheid en de durti te nemen en grenzen durft op t 
besluiteloosheid en het eeuwige zoeken naar consensus. "Het is een sys- optreden iets van het rebelse dat het o 
teem dat zichzelf in stand houdt", aldus Pechtold. "Het grootste probleem breekt zodoende met het volgzame mi 

van Den Haag is Den Haag. Het is nog erger gebleken dan ik had ge- kabinet-Balkenende  II  aan D66 kleeft, 
dacht." Pechtold haalt ook fel uit naar de zware nadruk die politiek-Den ter Dittrich, die zich toch vooral loyaa 
Haag legt op het thema veiligheid. Volgens Pechtold wordt "ten onrechte gert l'echtold zich neer te leggen bij 
gesuggereerd dat de overheid honderd procent veiligheid kan garanderen" coalitiepartners en kiest hij bewust vo 
en draagt de overdreven beeldvorming over onveiligheid bij "aan de dente geluiden op gespannen voet m 
angstcultuur en de onverdraagzaamheid. „59 regering met één mond spreekt.  Bev  

Tot op dat moment hebben collega-politici van andere partijen redelijk publieke uitlatingen te conformeren aa 
terughoudend gereageerd op de uitspraken van de nieuwe minister. Maar sproken. Maar Pechtold eist juist ruim 
in oktober snijdt Pechtold een gevoelig thema aan dat de coalitiepartners schillen zijn tussen de bewindspersone 

acuut in de gordijnen jaagt. In dagblad De Telegraaf houdt Pechtold een ren. Dat is toch heel gezond? Als ied 
pleidooi voor een discussie over de hypotheekrenteaftrek. "Waarom zou mcii maar met één mond spreekt. „64 
je de discussie hierover niet eens beginnen? Je hoeft het niet van vandaag doen de eenheid van kabinetsbeleid 
op morgen om te gooien, maar maak het bespreekbaar", aldus Pechtold. grondwetteljke recht op vrije menin 
Pechtold heeft het 'H-woord' in de mond genomen, een taboe op en rond gelden voor ministers. Dat ondervindt 
het Binnenhof. CDA en VVD reageren als door een wesp gestoken, uiteraard maken ook ministers van CD. 

CDA-Kamerlid Van de  Camp  verwijst Pechtolds plan direct naar de prul- aan het propageren van (partij)standpu 
lenbak: "We ziften niet op proefballonnetjes te wachten." VVD-minister het regeringsbeleid. Zo mag minister 
Remkes (collega-minister van Pechtold op het ministerie van BZK) raadt  \an  premier Balkenende niet zeggen 
Pechtold aan "eerst met zijn eigen portefeuille aan de slag te gaan.' 1  kennis van nu, destijds een andere be 
CDA en VVD waarschuwen Pechtold dat hij de eenheid van kabinetsbe- bekend zijn ook de afkeurende uitlati 
leid niet in gevaar moet brengen. Premier Balkenende laat meteen weten Over satirische televisieprogramma's 
dat er in het regeerakkoord is afgesproken dat er gedurende deze kabi- huis werden gemaakt (waarvoor de 
netsperiode niet wordt getornd aan de hypotheekrenteafirek en dat die VVD en D66 op het matje werden ger 
afspraak ook voor minister Pechtold geldt. 62 Strikt genomen heeft de 'liet een oordeel te hebben over televi 
premier daar volkomen gelijk in. Maar Pechtold heeft ook niet gezegd dat ]li"-,-,s\ , crschillen worden in Den Haag 
hij die afspraak wil openbreken. Hij wil alleen het taboe doorbreken dat flict. Maar er valt wat voor te zeggen 
er niet eens over gesproken mag worden en heeft slechts aangegeven dat  tick  niet te bagatelliseren, maar juist te 
hij een discussie wil over de houdbaarheid van de hypotheekrenteaftrek is at de verschillende standpunten zijn e 
op langere termijn, een punt van discussie dat hij de Tweede Kamerver- een keuze te kunnen maken. Dan zien 
kiezingen in 2007 zeer waarschijnlijk een rol zal spelen. Wat is er dan een Coalitie van drie partijen die er w 
mis mee om ruim voor die verkiezingen eens in alle openheid over dit samen  te werken, maar die op een aanft 
onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen, zo redeneert de D66 ]en. Democratie is niet het toedekken  vi  
minister, zonder dat dat iets afdoet aan de afspraken in het huidige re alle openheid bediscussiëren ervan. 

geerakkoord?63  Dat indt Pechtold ook en dus ga 
De kernvraag is hoe ver een minister kan gaan in het aanzwengeleii huid oktober verschijnt een interview r 

CO/I/0(1 
van discussie en zich partijpolitiek kan profileren. Pechtold toont ziCh van de jongerenorganisatie var 

de iiianier vanaf zijn komst naar Den Haag een authentieke, vernieuwingsgezinde waarop premier Balkenende 
t'sche aanslagen "bijdraagt politicus die een afwijkend geluid durft te laten horen. De nieuwe minis-  bij aan he 

ter durft tegen heilige huisjes aan te schoppen (de Haagse mores) en ta- 
eens minder kakelen over terreurdreigir 
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elkaar veel te veel naar de mond. Hij hoes te doorbreken (hypotheekrenteaftrek). Hij laat zien dat hij risico's 

van departementen, de logheid en de durft te nemen en grenzen durft op te zoeken. Pechtold toont met zijn 

oeken naar consensus. "Het is een sys- optreden iets van het rebelse dat het oorspronkelijke D66 kenmerkte. Hij 

aldus Pechtold. "Het grootste probleem breekt zodoende met het volgzame imago dat sinds de deelname aan het 

is nog erger gebleken dan ik had ge- kabinet-Balkenende  II  aan D66 kleeft. In tegenstelling tot fractievoorzit- 

naar de zware nadruk die politiek-Den ter Dittrich, die zich toch vooral loyaal toont aan het kabinetsbeleid, wei- 

Volgens Pechtold wordt "ten onrechte siert Pechtold zich neer te leggen bij het overwicht van de twee grote 

lerd procent veiligheid kan garanderen" coalitiepartners en kiest hij bewust voor de confrontatie. Nu staan dissi- 

arming  over onveiligheid bij "aan de deiite geluiden op gespannen voet met de staatsrechtelijke regel dat de 

riheid."59  regering met één mond spreekt. Bewindspersonen dienen zich in hun 

Lega-politici van andere partijen redelijk publieke uitlatingen te conformeren aan de lijn die in het kabinet is afge- 

Ltspraken van de nieuwe minister. Maar sproken. Maar Pechtold eist juist ruimte op: "Laat maar zien wat de ver- 

Toelig thema aan dat de coalitiepartners schillen zijn tussen de bewindspersonen van verschillende politieke kleu- 

gblad De Telegraaf houdt Pechtold een ren. Dat is toch heel gezond? Als iedereen nadat er een besluit is geno- 

de hypotheekrenteaftrek. "Waarom zou men maar met één mond spreekt."64  Het is Pechtold er niet dus om te 

eginnen? Je hoeft het niet van vandaag doen de eenheid van kabinetsbeleid in gevaar te brengen, maar het 

iak het bespreekbaar", aldus Pechtold.w grondwettelijke recht op Vrije meningsuiting lijkt in Nederland niet te 

e mond genomen, een taboe op en rond gelden voor ministers. Dat ondervindt niet alleen minister Pechtold, want 

eageren als door een wesp gestoken. uiteraard maken ook ministers van CDA en VVD zich zo nu dan schuldig 

wijst Pechtolds plan direct naar de prul- aan het propageren van (partij)standpunten die zich slecht verdragen met 

allonnetjes te wachten." VVD-minister het regeringsbeleid. Zo mag minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot 

:htold op het ministerie van BZK) raadt vail premier Balkenende niet zeggen dat hij in de kwestie-Irak, met de 

en portefeuille aan de slag te gaan." kennis van nu, destijds een andere beslissing genomen zou hebben. En 

itold dat hij de eenheid van kabinetsbe- bekend zijn ook de afkeurende uitlatingen van Balkenende en Donner 

Premier Balkenende laat meteen weten over satirische televisieprogramma's waarin grappen over het konings- 

gesproken dat er gedurende deze kahi- huis werden gemaakt (waarvoor de CDA'ers door de coalitiepartners 

ian de hypotheekrenteaftrek en dat die VVD en D66 op het matje werden geroepen; het past de regering immers  

[told  geldt  .62  Strikt genomen heeft de niet een oordeel te hebben over televisieprogramma's).  65  Dergelijke me- 

Maar Pechtold heeft ook niet gezegd dat ningsverschillen worden in Den Haag vaak gezien als een dreigend con- 
Hij wil alleen het taboe doorbreken dat flict. Maar er valt wat voor te zeggen om meningsverschillen in de poli- 
worden en heeft slechts aangegeven dat  tick  niet te bagatelliseren, maar juist te laten zien. Dan weten kiezers ook 
idbaarheid van de hypotheekrenteafirek wat de verschillende standpunten zijn en dat helpt ze om bij verkiezingen 

discussie dat bij de Tweede Kamerver- een keuze te kunnen maken. Dan zien ze ook dat het kabinet bestaat uit 
jnljk een rol zal spelen. Wat is er dan een coalitie van drie partijen die er weliswaar voor gekozen hebben om 

iezingen eens in alle openheid over dit samen te werken, maar die op een aantal punten ook van mening verschil- 
hten te wisselen, zo redeneert de D6- len. Democratie is niet het toedekken van meningsverschillen, maar het in 

aet aan de afspraken in het huidige re- alle openheid bediscussiëren ervan. 
Dat vindt Pechtold ook en dus gaat hij door op de ingeslagen weg. 

minister kan gaan in het aanzwengelen Eind oktober verschijnt een interview met Pechtold in het ledenblad Ons 

iek kan profileren. Pechtold toont zich Contact van de jongerenorganisatie van de SGP. Hierin stelt Pechtold dat 
een authentieke, vernieuwingsgeziiide de manier waarop premier Balkenende telkens waarschuwt voor terroris- 

I durft te laten horen. De nieuwe  minis-  tisehe aanslagen "bijdraagt bij aan het doemdenken". "We moeten nu  

ii  te schoppen (de Haagse mores) ei) Ia- eens minder kakelen over terreurdreiging. Alsof onze steden volzitten met 
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terroristen. „66 Pechtold zit op het moment van publicatie op de Neder- Tijdens het najaarscongres van D66 

landse Antillen en krijgt meteen een boos telefoontje van Balkenende. achterban van D66 wel gecharmeerd 

Via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat hij na dat telefoontje weten moties spreekt het congres zijn steun 

het "te betreuren dat uitspraken, twee maanden geleden gedaan in een steunt in algemene zin de manier v 

interview over het grotestedenbeleid, nu zo in de publiciteit komen." Hij volgens de indieners van de motie 

heeft niet de intentie gehad om kritiek te leveren op de premier. 
67  Zij Voor "het verspreiden van het D66 ge 

Haagse collega's houden zich echter niet langer in en laten onomwonden geen excuses aan te bieden." De mo 

weten de manier van optreden van Pechtold niet te waarderen. VVD- zeggen waar het volgens hem op s 

minister Hoogervorst laat in een reactie weten: "Als ik deze praat van specifiek steun uitgesproken voor 

collega Pechtold hoor, denk ik: die man verveelt zich 
 .„68  De woorden van terronsme. De motie onderschrijft da 

Pechtold over Balkenende en terreur roepen vooral bij het CDA woede leggen, door bewindslieden, op moge 

op. Volgens CDA-fractievoorzitter Verhagen kan Pechtold Den Haag een tweedeling in onze maatschappi 

maar beter voor gezien houden als hij echt vindt wat hij zegt. En CDA- verklaart Pechtold twee weken later o 

Kamerlid Van de  Camp,  die al eerder kritisch was over Pechtold' s optre- hem gesignaleerde tekortkomingen v 

den, laat weten dat hij "deze ijdeltuiterij inmiddels knap irritant" vindt zal blijven stellen. "Het grootste pro 

worden. 69 Maar Pechtold laat weten niet te zullen stoppen met het aan- zei dat blijf ik zeggen," reageert de 

kaarten van zaken indien hij dat nodig acht. Dat hij daarvoor op de vuil- voorzitter Weisgias dat afgeven op 

gers wordt getikt, vindt hij niet erg. «'Ik heb daar geen enkel probleeni onder de bevolking alleen maar zal d( 

mee." Om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen "zijn zo." zegt Pechtold, "de kritiek op he 

politici nodig die hun nek durven uitsteken. Die zeggen waar het op genoeg zijn.  „76  Toch moet Pechtold 

staat", aldus Pechtold. 70 profileren zich niet tegen hem gaat 

In de media wordt verschillend gereageerd op het prikkelende optre- zullen liet niet nalaten om de ambitie 

den van Pechtold. NRC Handelsblad waardeert het dat Pechtold zegt wat ze daar de kans toe krijgen. En als de 

hij denkt, dat werkt "verfrissend" en "soms is het nodig. „71 Anderzijds uitgekeken raken en hem niet meer s 

moet de minister vervolgens de krant voor waken de eenheid van kabi- eens een probleem. 

netsbeleid niet in gevaar te brengen. Maar - zo analyseert NRC Handels- 

blad - D66 laat zich sinds de Paascrisis niet zo makkelijk meer tot de STAATSSECRETAF 

orde roepen. Volgens de krant kunnen de coalitiepartners er ook weinig 
aan doen, een tweede D66-minister die vertrekt zou het kabinet niet over- Op woensdag 22 juni 2005 is D66-sta 

leven. D66 pakt de ruimte die ze krijgt - en moetdie ruimte ook pakken bezoek in Gouda als in het gebouw v 

om zich te profileren in de moeilijke positie waarin ze verkeert. En ook ter Verhagen van het CDA, fractievoc 

CDA en VVD hebben met een blik op de peilingen geen belang bij nieu- 066-Tweede Kamerlid Bert Bakker 

we verkiezingen, aldus NRC Handelsblad. 72 Ook de Volkskrant is gene- toekomst van de publieke omroep. 77 

anceerd. "De kwalificatie jegens de premier zou je 'onbetamelijk' kunneii \aii de D66-fractie, is erbij omdat I 

noemen, maar is staatsrechtelijk niet ongeoorloofd", zo schrijft de krant. Tweede Kamer bij een debat over de 

"Als het gaat om de spanning tussen terrorismebestrj ding en grondrech- ook bij het overleg tussen de drie re 

ten, valt het in Pechtold te prijzen dat hij zijn mening geeft - zolang bet ten slotte om haar portefeuille. Maar 
de Staatssecretaris te overleggen en ha tenminste niet om vastgesteld beleid gaat." Pechtold's pleidooien voor 

legalisering van softdrugs, tegen de identificatieplicht en voor afschaffing leg te informeren over wat er wordt be 

van de hypotheekrenteaftrek vallen volgens de krant in de categorie 'par- 
ko 

tijpolitieke profilering' die het regeringsbeleid wel ondergraven. "DU21 
lij van de publieke omroep. D66 

hankellik wordt van reclame-inkomst( lisme is op zichzelf prima, maar dan tussen regering en parlement -niet 
Over de 

tussen ministers onderling. 
73 programma's gaan (en omro 
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t moment van publicatie op de Neder- Tijdens het najaarscongres van D66 op 5 november 2005 blijkt dat de 
een boos telefoontje van Balkenende achterban van D66 wel gecharmeerd is van Pechtolds optreden. In twee 

RVD) laat hij na dat telefoontje weten iiioties spreekt het congres zijn steun voor de minister uit. De eerste motie 
twee maanden geleden gedaan in een steunt in algemene zin de manier van optreden van Pechtold, waarvan  

aid,  nu zo in de publiciteit komen." Hij volgens de indieners van de motie een "bevrijdende werking" uitgaat. 
critiek te leveren op de premier. 67 Zijn Voor "het verspreiden van het D66 gedachtegoed" hoeft de minister "echt 
ter niet langer in en laten onomwonden geen excuses aan te bieden." De motie roe

4
pt de minister op te "blijven  

,an  Pechtold niet te waarderen. VVD- zeggen waar het volgens hem op staat." In de tweede motie wordt 
reactie weten: "Als ik deze praat van specifiek steun uitgesproken voor de uitspraken van Pechtold over 

a man verveelt zich.  „68  De woorden van terrorisme. De motie onderschrijft dat "iedere keer maar weer de nadruk 
-eur roepen vooral bij het CDA woede leggen, door bewindslieden, op mogelijke terreuraanslagen, bijdraagt tot 
er Verhagen kan Pechtold Den Haag 

75 een tweedeling in onze maatschappij ." Gesteund door zijn achterban 
[s hij echt vindt wat hij zegt. En CDA- verklaart Pechtold twee weken later ook in de Tweede Kamer dat hij door 
rder kritisch was over Pechtold's optre- hem gesignaleerde tekortkomingen van de Haagse politiek aan de kaak 
altuiterj inmiddels knap irritant" vindt zal blijven stellen. "Het grootste probleem van Den Haag is Den Haag 
ten niet te zullen stoppen met het aan- zelf, dat blijf ik zeggen," reageert de D66-minister na kritiek van Kamer- 
lodig acht. Dat hij daarvoor op de yin- voorzitter Weisglas dat afgeven op de Haagse politiek het vertrouwen 
rrg. "ik heb daar geen enkel probleem onder de bevolking alleen maar zal doen afnemen. "ik zie dat gevaar niet 
rger en de politiek te verkleinen "zijn zo," zegt Pechtold, "de kritiek op het eigen functioneren kan niet groot 
m uitsteken. Die zeggen waar het op genoeg zijn.  „76  Toch moet Pechtold oppassen dat zijn wens om zich te 

profileren zich niet tegen hem gaat keren. Zijn politieke tegenstanders 
d gereageerd op het prikkelende optrc- zullen het niet nalaten om de ambitieuze D66-politicus te beschadigen als 
(ad waardeert het dat Pechtold zegt wat ze daar de kans toe krijgen. En als de media op zijn 'kwajongensstreken' 

en "soms is het nodig.  „71  Anderzijds uitgekeken raken en hem niet meer serieus nemen, heeft Pechtold even- 
Tant voor waken de eenheid van kabi- eens een probleem. 
n. Maar - zo analyseert NRC Handeis- 
Lascrisis niet zo makkelijk meer tot  dc  STAATSSECRETARIS ONDER VUUR 

nnen de coalitiepartners er ook weinig 
r die vertrekt zou het kabinet niet over- Op woensdag 22 juni 2005 is D66-staatssecretaris Van der Laan op werk- 
krijgt - en moet die ruimte ook pakken bezoek in Gouda als in het gebouw van de Tweede Kamer fractievoorzit- 
ijke positie waarin ze verkeert. En ook ter Verhagen van het CDA, fractievoorzitter Van Aartsen van de VVD en 
k op de peilingen geen belang bij nieti- D66-Tweede Kamerlid Bert Bakker bijeenkomen om te praten over de 
delsblad.72  Ook de Volkskrant is gerni- toekomst van de publieke omroep.  77  Bakker, woordvoerder mediazaken 
.e premier zou je 'onbetamelijk' kunnen van de D66-fractie, is erbij omdat D66-fractievoorzitter Dittrich in de 
tiet ongeoorloofd", zo schrijft de krant. Tweede Kamer bij een debat over de WAO moet zijn. Van der Laan had 
sen terrorismebestrjding en grondrech- ook bij het overleg tussen de drie regeringsfracties willen zijn, het gaat 

dat hij zijn mening geeft - zolang het ten slotte om haar portefeuille. Maar de coalitiefracties besluiten zonder 
leid gaat." Pechtold's pleidooien voor de staatssecretaris te overleggen en haar indien nodig gedurende het over- 
.e identificatieplicht en voor afschaffing leg te informeren over wat er wordt besproken. 78 
n volgens de krant in de categorie 'pal-- De drie regeringspartijen hebben ieder een andere visie op de toe- 
geringsbeleid wel ondergraven. "Dna- komst van de publieke omroep. D66 wil dat de publieke omroep onaf- 
Ian  tussen regering en parlement - niet hankeljk wordt van reclame-inkomsten, het CDA wil dat ledenomroepen 

over de programma's gaan (en omroepen zonder leden worden opgehe- 
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ven) en de VVD wil een publieke omroep die alleen programma's maakt coalitiefracties de ruimte gegeven om c 
die de commerciële zenders niet maken. In het Paasakkoord is over de ruimte is er alleen als ik die geef," aldi 
publieke omroep afgesproken dat de NOS in de toekomst het nieuws zal politiek draagvlak. Dit is zo'n politiek  ii  
verzorgen en dat "ideële" omroepverenigingen opinieprogramma's zullen anders kan dan dat je dat van te voren  ii  
maken. Over educatieve en cultuurprogramma's zijn geen afspraken ge- Van der Laan was het noodzakelijk om 
maakt, het verzorgen van amusement zal niet meer tot de taken van de  tails"  te bespreken "om aan elkaar duidc 
publieke omroep behoren. Hoewel de ledenloze omroep NPS niet in het het hier nu over. 

 „85  Ook in het spoedde 
akkoord wordt genoemd, valt tussen de regels door wel te lezen dat pro- juni zegt Van der Laan dat ze er op de 
gramma's als Nova (gemaakt door de VARA en de NPS) in de toekomst was en dat ze "volop betrokken" is gew 
niet meer gemaakt kunnen worden. De passage over de publieke Omroep laatste weken over het plan zijn gevoerd. 
in het Paasakkoord zijn een "kader voor te maken afspraken".79  Voor het twijfel over laten bestaan: "Het plan dat 
maken van deze afspraken is de vergadering op 22 juni bedoeld. Zoals het anders." 57 
vaak gaat als coalitiepartijen allemaal hun eigen wensen hebben, worden De meeste omroepen reageren nega 
deze tegen elkaar uitgeruild. Het budget van de omroepverenigingen zal Commissariaat voor de Media en de W 
worden gehalveerd (iets wat VVD en D66 graag willen), de ledenloze Regeringsbeleid zijn kritisch. De planm 
omroep NPS zal verdwijnen (iets waar CDA en VVD voor zijn).80  Dat schappelijke discussie, waarbij Van der 
laatste betekent dat programma's als Nova, Buitenhof en Zembla in de verduren krijgt. Van der Laan: "Dat is 
toekomst alleen nog door de omroepverenigingen gemaakt kunnen wor- weest. Er ontstond enorme paniek en om 
den. Aan het eind van de avond informeert Bakker zijn partijgenote heel veel telefoontjes. Maar aan die mai 
staatssecretaris Van der Laan over de afspraken die zijn gemaakt. "Ze misverstanden berustte. Mensen wisten 1 
ontplofte toen ze het las," vertelt Bakker later in een interview. Van der van de NPS beschikbaar bleef Dat de ra 
Laan vindt de afspraken die Verhagen, Van Aartsen en Bakker hebben gewoon kan laten maken. ik merkte: ik kr 
gemaakt "onacceptabel".81  Ze wil de garantie dat de programma's die de Ook de achterban van D66 roert ziel 
NPS maakt ook in de toekomst gemaakt zullen blijven worden. 82 Zijn juist bij hen populair en veel democi 

De volgende ochtend komen de fractievoorzitters Verhagen, Van sterk ing van het verzuilde omroepbest 
Aartsen, Dittrich en fractielid Bakker opnieuw bijeen om te overleggen waarom uitgerekend de staatssecretaris 
hoe ze staatssecretaris toch achter hun voorstellen kunnen krijgen. Ze Voorstellen komt. Vier prominente D66 
besluiten dat het budget van de NPS voor opiniërende programma's blijft Tweede Kamerfractie van de democrate 
bestaan. Ook voor het behoud van de kinderprogramma's en cultuurpro- 1 1  Woiffensperger, Aad Nuis en Alexander 
gramma's zal een voorziening worden getroffen.83  Met deze wijzigingen brief legen het voornemen om de NPS 
kan staatssecretaris Van der Laan de afspraken steunen. "Het is algemeen '\ aardoor voor iedereen zichtbaar wordt 
bekend dat het niet een voorstel van mij was om de NPS op te heffen, dat rien D66 tot verdeeldheid leiden. En in 
ik liever wilde dat de NPS als werkmaatschappij zou voortbestaan," ver- cl(5lsb  foci  schrijft Eerste Kamerlid voor D 
klaart Van der Laan. "Maar ik kon er genoegen mee nemen omdat er een lmg van de NPS uit de plannen moet wor 
garantie zou komen voor de programma' S.„84 Op vrijdag 24 juni 2005 juni geeft Van der Laan in het muziekcer 
presenteert Van der Laan namens het kabinet de plannen voor de publieke HilversLim aan de medewerkers van de p 
Omroep. Omdat vrijwel alle details van de plannen al voortijdig zijn uit- Plannen. Er komen veel meer medewei 
gelekt, is eigenlijk alles al bekend. Maar niet alleen de plannen zelf, ook Verwacht. In een overvolle zaal probeert 
de wijze waarop de plannen voor de publieke omroep tot stand zijn ge- medewerkers rustig te woord te staan,  II  
komen, zijn uitgelekt. Daardoor ontstaat in de media al snel het beeld dat 5tort \  bed aan verwijten door een medew 
staatssecretaris Van der Laan door de coalitiefracties buitenspel is gezet. reageert Van der Laan fel: "Laat me nou' 
Dat is geen prettig beeld voor een bewindspersoon en Van der Laaii tele\ isiecamera's registreren de  emotion  
neemt er dan ook resoluut stelling tegen. Volgens haar heeft zij zelf  dc  

H 
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omroep die alleen programma's maakt coalitiefracties de ruimte gegeven om over de plannen te praten. "Die 
maken. In het Paasakkoord is over de ruimte is er alleen als ik die geef," aldus Van der Laan. "Het gaat om 
de NOS in de toekomst het nieuws zal politiek draagvlak. Dit is zo'n politiek ingewikkeld dossier, dat het niet 

verenigingen opinieprogramma's zullen anders kan dan dat je dat van te voren met de Kamer afstemt." Volgens 
Lurprogramma's zijn geen afspraken ge- \ 7an der Laan was het noodzakelijk om "juist de politiek gevoelige de- 
ment zal niet meer tot de taken van de  tails"  te bespreken "om aan elkaar duidelijk te maken: Waar hebben we 
ei de ledenloze omroep NPS niet in bet het hier nu over.  „85  Ook in het spoeddebat in de Tweede Kamer op 30 
sen de regels door wel te lezen dat pro- juni zegt Van der Laan dat ze er op de belangrijkste momenten wel bij 
r de VARA en de NPS) in de toekomst was en dat ze "volop betrokken" is geweest bij de gesprekken die er de 
n. De passage over de publieke omroep laatste weken over het plan zijn gevoerd.  86  De staatssecretaris wil er geen 
er voor te maken afspraken".79  Voor het twijfel over laten bestaan: "Het plan dat ik indien is van mij en niemand 
ergadering op 22 juni bedoeld. Zoals het a aders ."87  
maal hun eigen wensen hebben, worden De meeste omroepen reageren negatief op de plannen en ook het 
budget van de omroepverenigingen zal Commissariaat voor de Media en de Wetenschappelijke Raad voor het 

en D66 graag willen), de ledenloze Regeringsbeleid zijn kritisch. De plannen leiden tot een heftige maat- 
s waar CDA en VVD voor zijn).80  Dat schappelijke discussie, waarbij Van der Laan een storm aan kritiek te 
t als Nova, Buitenhof en Zembla in de erduren krijgt. Van der Laan: "Dat is geen inspirerende ervaring ge- 
roepverenigingen gemaakt kunnen wor- weest. Er ontstond enorme paniek en onrust. Er waren heel veel c-mails,  
id  informeert Bakker zijn partijgenote licel veel telefoontjes. Maar aan die mails zag je dat de woede vaak op 
'er de afspraken die zijn gemaakt. "Ze misverstanden berustte. Mensen wisten bijvoorbeeld niet dat het budget 
Bakker later in een interview. Van der \  an  de NPS beschikbaar bleef. Dat de raad van bestuur die programma's 

hagen, Van Aartsen en Bakker hebben gewoon kan laten maken. ik merkte: ik krijg het niet goed uitgelegd."88  
I de garantie dat de programma's die de Ook de achterban van D66 roert zich. De programma's van de NPS 
maakt zullen blijven worden. 82 zijn juist bij hen populair en veel democraten zien in de plannen een ver- 
1 de fractievoorzitters Verhagen, 'Van sterking van het verzuilde omroepbestel. Veel D66'ers begrijpen niet 
ikker opnieuw bijeen om te overleggen waarom uitgerekend de staatssecretaris van hun eigen partij met deze 
er hun voorstellen kunnen krijgen. Ze voorstellen komt. Vier prominente D66'ers schrijven een brief aan de 
PS voor opinierende programma's blijft Tweede Kamerfractie van de democraten. Hans van Mierlo, Gerrit-Jan 
n de kinderprogramma's en cultuurpro- Wolffensperger, Aad Nuis en Alexander Rinnooy Kan keren zich in de 
)rden getroffen.  83  Met deze wijzigingen brief tegen het voornemen om de NPS op te heffen.  89  De brief lekt uit, 
de afspraken steunen. "Het is algemeen waardoor voor iedereen zichtbaar wordt dat de omroepplannen ook  bin- 
an  mij was om de NPS op te heffen, dat nen D66 tot verdeeldheid leiden. En in een opinieartikel in NRC Han- 
rkmaatschappij zou voortbestaan," ver- cleisbiad schrijft Eerste Kamerlid voor D66 Gerard Schouw dat de ophef- 
n er genoegen mee nemen omdat er een  lug  van de NPS uit de plannen moet worden geschrapt.  90  Op maandag 27 
gramma's."84  Op vrijdag 24 juni 2005 juni geeft Van der Laan in het muziekcentrum van de publieke omroep in 
het kabinet de plannen voor de publieke  II  ilversum aan de medewerkers van de publieke omroep uitleg over haar 
Is van de plannen al voortijdig zijn uit- plannen. Er komen veel meer medewerkers op de bijeenkomst af dan 
1. Maar niet alleen de plannen zelf, ook verwacht. In een overvolle zaal probeert Van der Laan de boze omroep- 

de publieke omroep tot stand zijn ge- medewerkers rustig te woord te staan, maar dat lukt niet. Als ze na een 
ntstaat in de media al snel het beeld dat stortvloed aan verwijten door een medewerker in de rede wordt gevallen, 
r de coalitiefracties buitenspel is gezet, reageert Van der Laan fel: "Laat me nou verdomme even uitpraten! ,,91  De 
een bewindspersoon en Van der Laan televisiecamera's registreren de emotionele uitbarsting genadeloos. Wat 
.g tegen. Volgens haar heeft zij zelfde 
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begon als een poging draagvlak te creëren, eindigt met pijnlijke beelden 
in de televisiejournaals die avond. 

Op 10 oktober 2005 stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in 
met de omroepplannen van Van der Laan. De veranderingen moeten in 
2008 ingaan. Na het debat spreekt Van der Laan van een "overwinning". 
De Tweede Kamer heeft immers ingestemd met wat ze vanaf het begin 
voor ogen heeft gehad: een "toekomstbestendig bestel, met volop ruimte 
voor nieuwe media en een aantrekkelijk aanbod, vooral voor jongeren," 
aldus de staatssecretaris in een reactie.  92  Maar een echte overwinning is 
het niet, want de coalitiefracties hebben een plan gesteund dat ze voor een 
deel zelf hebben geschreven. In ieder geval kan de staatssecretaris de 
wetswijziging gaan voorbereiden. Niet wetende dat haar plannen door de 
voortijdige val van het kabinet in de prullenbak zullen belanden. 

NO MORE MISTER NICE GUY? 

De gang van zaken rondom de omroepplannen worden door het landelijk 
bestuur van D66 beschouwd als een nieuw signaal dat er geen of te wei-
nig leiderschap is in de partij. De Tweede Kamerfractie neemt volgens 
het bestuur standpunten in die niet of onvoldoende gedragen worden door 
de (potentiële) leden. Veel leden zouden een ander geluid willen horen. 93 
Alle perikelen rondom de gekozen burgemeester, het kiesstelsel en de 
publieke omroep hebben ook effect op het ledenbestand van D66. Maar 
anders dan wellicht verwacht, is er geen sprake van een sterke daling van 
het aantal leden. Aan het begin van 2005 had de partij 11.744 leden, aan 
het eind van het jaar zijn dat er 11.065, een afname van 'slechts' 679 
leden (5,8 procent). Hoewel 1.893 leden in alle negatieve aandacht aan-
leiding hebben gezien om hun lidmaatschap op te zeggen, hebben 1.214 
mensen juist besloten om lid te worden. In de periode rond de 'Paascrisis' 
waren er zelfs meer aanmeldingen dan opzeggingen: 43 8 tegen 410.  94 

Van de ruim 11.000 leden komen er op 5 november 2005 slechts 650 
naar het partijcongres in Delft. Tijdens dit congres hekelt partijvoorzitter 
Dales de onvrede en het wantrouwen bij delen van de achterban. Volgens 
Dales praten de democraten dat elkaar aan en wordt op een verkeerde 
manier met persoonlijke frustraties omgegaan. "Gaan we tijd en energie 
verliezen door te mopperen en te klagen of gaan we resultaten boeken 
door elkaar aan te moedigen en te ondersteunen?", houdt de partijvoorzit-
ter het congres voor. Dales kondigt aan dat D66 zich de komende tijd 
assertiever zal opstellen: "ik kan u verzekeren dat de komende tijd het 
eigen D66-geluid op het Binnenhof steeds helderder en luider zal klinken. 
No more mister  nice guy.  En we zullen laten zien dat D66 echt het ver-
schil maakt. Minister de Geus gaf D66 afgelopen zondag in Buitenhof het 
advies: 'Spreken is zilver, zwijgen is goud'. Nou, minister dat zou u wei 

PARTIJ Th 

willen maar mijn advies aan de D& 
Spreken is zilver, zwijgen is fout!"95  

Ook fractievoorzitter Dittrich heel 
coalitiegenoten: "Wij zijn geen partij 
we bijvoorbeeld dat een nuchtere, ef 
dan harde, maar vooral symbolische i 

verbod op het goedpraten van terrori 
hoedegevecht voerden. Maar nu g10 
de plannen van minister Donner. Om 
ven verzetten. Dat zien ze ook bij het 
voor de grootste partij van Nederland 
D66 te laten aftroeven. Dus gaan ze 
door te drukken. Het CDA heeft acht 
lesje nederigheid te leren. En nu is 
Jan-Peter Balkenende, Maxime Verha 
Hoewel ze bij CDA en VVD niet wak 
woorden van Dittrich, kan je je wel 
democraten vandaan komt. Zijn dit d 
confrontatie die in de daarop volgend(  

Voorlopig leidt een uitzending  vi  
\\erk  op 3 november 2005 alleen tot i 
digt onder de titel 'Het D66 van Vai 
spiek aan met fractievoorzitter Dittric  
\an  de partij. Na wat beelden uit het I 
1967, waarin D66-grondlegger Hans' 
grachten van Amsterdam loopt, hard 
Nederland, worden beelden getoond 
wijze door de Leidsestraat loopt en h 
066, Terwijl Van Mierlo zich zorgen 
van kiezers en pleitte voor politieke 
ideeën "niet meer van deze tijd".97  H 
aandacht voor bestuurlijke vemieuwii 
onderwijs en sociaaleconomische hen 
Mierlo. Binnen D66 leidt de uitzendii 
van Mierlo vindt de uitzending "buite 
verder "aan ieders goede smaak over 
Diltrich is achteraf ongelukkig met d 
roe natuurlijk nooit meten met Van 
Voort te bouwen en hem aan te passen 
van deze tijd," aldus Dittrich.9  De 
bedrijfsongelukje bij de democraten. 
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Le creëren, eindigt met pijnlijke beelden willen maar mijn advies aan de D66-Kamerleden en bewindslieden is: 
Spreken is zilver, zwijgen is fout!" 95 

i meerderheid van de Tweede Kamer in Ook fractievoorzitter Dittrich heeft een duidelijke boodschap voor de 
der Laan. De veranderingen moeten in coalitiegenoten: "Wij zijn geen partij van het simpele verhaal. Zo vinden 

:t Van der Laan van een "overwinning". e bijvoorbeeld dat een nuchtere, effectieve aanpak van terreur beter is 
ingestemd met wat ze vanaf het begin  (Ian  harde, maar vooral symbolische maatregelen. Neem bijvoorbeeld het 

:omstbestendig bestel, met volop ruimte verbod op het goedpraten van terrorisme. Men dacht dat wij een achter- 
skkelijk aanbod, vooral voor jongeren,' lioedegevecht voerden. Maar nu gloort er een Kamermeerderheid tégen 
.actie.  92  Maar een echte overwinning is de plannen van minister  Dormer.  Omdat wij ons tegen de stroom in ble- 
ebben een plan gesteund dat ze voor een ven verzetten. Dat zien ze ook bij het CDA. En het is natuurlijk niet leuk 
ieder geval kan de staatssecretaris de voor de grootste partij van Nederland zich door een klein opdondertje als 
Niet wetende dat haar plannen door de D66 te laten aftroeven. Dus gaan ze door roeien en ruiten om hun zin 

de prullenbak zullen belanden. door te drukken. Het CDA heeft acht jaar oppositie nodig gehad om een 
lesje nederigheid te leren. En nu is de machtspolitiek weer terug. Maar 

[ISTER NICE  GUY?  Jan-Peter Balkenende, Maxime Verhagen, die tijd is toch echt voorbij !96 

I {oewel ze bij CDA en VVD niet wakker zullen liggen van de heldhaftige 
nroepplannen worden door het landelijk woorden van Dittrich, kan je je wel afvragen waar de felle taal van de 
sen nieuw signaal dat er geen of te wei- democraten vandaan komt. Zijn dit de inleidende beschietingen voor de 
)e Tweede Kamerfractie neemt volgens confrontatie die in de daarop volgende maanden zal volgen? 
t of onvoldoende gedragen worden door Voorlopig leidt een uitzending van het actualiteitenprogramma Net- 
zouden een ander geluid willen horen. werk op 3 november 2005 alleen tot interne beschietingen. Netwerk kon- 
= burgemeester, het kiesstelsel en de (ligt onder de titel 'Het D66 van Van Mierlo bestaat niet meer' een ge- 
ect op het ledenbestand van D66. Maar sprek aan met fractievoorzitter Dittrich over de door hem gewenste koers 
sr geen sprake van een sterke daling van van de partij. Na wat beelden uit het legendarische verkiezingsfilmpje uit  
an  2005 had de partij 11.744 leden, aan 1967, waarin D66-grondlegger Hans van Mierlo in een regenjas langs de 
11.065, een afname van 'slechts' 679 grachten van Amsterdam loopt, hardop denkend over de toekomst van 

3 leden in alle negatieve aandacht aan- Nederland, worden beelden getoond van Dittrich, die op vergelijkbare 
dmaatschap op te zeggen, hebben 1.214 wijze door de Leidsestraat loopt en hardop nadenkt over de toekomst van 
orden. In de periode rond de 'Paascrisi 5' D66. Terwijl Van Mierlo zich zorgen maakte over de afnemende invloed 
1 dan opzeggingen: 438 tegen 410. 94 

van kiezers en pleitte voor politieke vernieuwing, noemt Dittrich deze 
men er op 5 november 2005 slechts 650 ideeën "niet meer van deze tijd".  97  Hij wil een koersverandering, minder 
ijdens dit congres hekelt partijvoorzitler aandacht voor bestuurlijke vernieuwing en meer voor andere zaken zoals 
wen bij delen van de achterban. Volgens onderwijs en sociaaleconomische hervorming. Een breuk met de lijn-Van 
elkaar aan en wordt op een verkeerde tklierlo. Binnen D66 leidt de uitzending tot grote verontwaardiging. Hans 

es omgegaan. "Gaan we tijd en energie van Mierlo vindt de uitzending "buitengewoon onaangenaam" en laat het 
:e klagen of gaan we resultaten boeken verder "aan ieders goede smaak over te laten erover te oordelen."98  Ook 

ondersteunen?", houdt de partijvoorzit- Dittrich is achteraf ongelukkig met de parallel met Van Mierlo. "ik wil 
thgt aan dat D66 zich de komende tijd me natuurlijk nooit meten met Van Mierlo. Ik probeer op zijn erfenis 
1 u verzekeren dat de komende tijd het voort te bouwen en hem aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden 
of steeds helderder en luider zal klinken, van deze tijd," aldus Dittrich.9  De Netwerk-uitzending is het zoveelste 
zullen laten zien dat D66 echt het ver- bedrijfsongelukje bij de democraten. 

LD66 afgelopen zondag in Buitenhof liet 
m is goud'. Nou, minister dat zou u wel 
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RUZIE IN HET BPO Tot zijn aftreden in het voorjaar van 
een belangrijke rol in het wekelijkse E 

Wanneer een politieke partij deel uitmaakt van de regering, vergaderen de lange ervaring, inhoudelijke kennis 
Tweede Kamerfractie en de bewindspersonen van die partij doorgaans o\erwicht in het overleg.104  Maar dit 
één keer in de week gezamenlijk om lopende zaken te bespreken en af te deeid. Vooral bij de fractie zorgt de d( 
stemmen. Ook bij D66 is dit een goed gebruik. Iedere donderdagavond  tie.  Vanaf het moment dat De Graaf va 
komen de D66-bewindspersonen, de fractievoorzitter van de Tweede in het BPO steeds slechter. Senator Ed 
Kamerfractie, de fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie en de par- ond opgelopen. Er was iets gebeurd 
tijvoorzifter bij elkaar. Aanvankelijk gebeurt dit op het ministerie van nieuwe vicepremier, Brinkhorst, vult 1 
Binnenlandse Zaken, na het aftreden van  Thom  de Graaf verhuist het Graaf is gevallen niet in. Hij is vooi 
overleg naar het ministerie van Economische Zaken van vicepremier dossiers, komt vaak te laat naar het BF 
Brinkhorst. In dit zogeheten bewindspersonenoverleg (BPO) wordt voor- vroegtijdig) en is vaak in het buiten 
besproken wat de vrijdag erop in de ministerraad aan de orde is en welke ru i nite, maar dit zorgt tegelijkertijd ve 
politieke keuzes er gemaakt moeten worden. Ook het halen van politieke de ftactie en de bewindspersonen van 
meerderheden in de Kamer op belangrijke dossiers is een onderwerp van dedigen het kabinetsbeleid terwijl de 
gesprek. De vergadering wordt voorgezeten door een kabinetslid als het het gevoel krijgt: dit is niet meer ons 
over kabinetszaken gaat en door de fractievoorzitter als het over fractie- ment dat  Thom  aftrad, is eigenlijk ste 
zaken g•OO  Zo strategisch en georganiseerd als het klinkt, gaat het in van: moeten we nog wel doorgaan? L 
ieder geval bij de democraten - echter niet altijd. Het overleg is ook vaak ken opvatting over: we gaan gewoon d 
een gelegenheid voor ministers om hun verhaal kwijt te kunnen over iets stuk minder."  107  Partijvoorzitter  Dale  
dat die week is gebeurd of voor anderen om stoom af te blazen na een Laurens-Jan: we gaan toch niet iedere 
conflict met een andere partij. Door betrokkenen worden dit de "brandjes naar huis gaan sturen? Zo vaak kwam 
van de week" genoemd. groter worden. 108 

In het eerste jaar van de regeerperiode van Balkenende  II  functioneert Als er ergens duidelijk wordt dat ei 
het BPO van D66 nog zoals het zou moeten.101  Maar gaandeweg wordt ke is van een groeiend gebrek aan eens 
het wekelijkse overleg als centrale ontmoetingspunt ook hèt moment lijkse BPO. De belangrijkste D66'ers 
waarop de onderlinge irritaties en meningsverschillen zichtbaar worden. over liet kabinetsbeleid en de toekoms 
Zo leiden de plannen van minister De Graaf voor een nieuw kiesstelsel peloos voor de voeten. Centrale regi 
vanaf 2004 tot hevige discussies en ook andere onderwerpen waarover iedereen moest zijn verhaal kwijt. Er 
binnen de D66-gelederen verschillend wordt gedacht (de Waddenzee- gedaan vanuit de fractie en de bewind„ 
discussie, de toekomst van de publieke omroep) resulteren in steeds hefti- Flet partijbelang werd soms wel met 
ger wordende confrontaties in het BPO. Confrontaties die vooral gaan daden ondersteund. Iedereen hield zij 
tussen de Tweede Kamerfractie van D66 en de bewindspersonen, die mand er iets mee."  °9  Minister Pecht 
ieder vanuit hun eigen belangen de discussie aangaan. Voor het partijbe- Spanning in de lucht en soms kwam he 
lang is weinig oog. Partijvoorzitter Dales hamert er tijdens het BPO te-  \an.  liet gebrek aan politiek leidersch 
vergeefs op dat de achterban van D66 zich steeds minder in de koers van Niemand heeft de leiding, er worden 
het kabinet kan vinden en de keuzes die de Tweede Kamerfractie maakt maakt, er wordt geen gezamenlijke sti 
niet meer steunt. Dales: "ik zeg niet dat ze de verkeerde afwegingen rnunlcatie naar buiten toe wordt niet g 
maakten, het was soms kiezen uit twee kwaden, maar wat ik onvoldoende Schouw: "Er waren vaak halve afspral 
tot uiting vond komen was uitleggen aan de achterban waarom we dan die het dat er een afspraak was maar dat w 
keuze maakten.  „102  Maar de fractie noch de bewindspersonen van D6() ZOn sfeer van we zouden toch zus ol 
staan open voor de onvrede bij de achterban. Dales: "Ze hadden zoiets Floii precies was afgesproken en wie 
van: er is altijd gemor bij de achterban, dat komt wel goed."103  sPr0lcen, het bleef in de lucht hangen.' 
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IN HET BPO Tot zijn aftreden in het voorjaar van 2005 speelt vicepremier De Graaf 
een belangrijke rol in het wekelijkse BPO. De Graaf heeft met zijn jaren- 

iitmaakt van de regering, vergaderen de lange ervaring, inhoudelijke kennis en strategische blik een natuurlijk 
Lndspersonen van die partij doorgaans overwicht in het overleg.  104  Maar dit wordt niet door iedereen gewaar- 
)m lopende zaken te bespreken en af te deerd. Vooral bij de fractie zorgt de dominantie van De Graaf voor irrita- 
goed gebruik. Iedere donderdagavond  tie.  Vanaf het moment dat De Graaf van het toneel verdwijnt, gaat het ook 
de fractievoorzitter van de Tweede in het BPO steeds slechter. Senator Eddy Schuyer: "We hadden een grote 

van de Eerste Kamerfractie en de par- wond opgelopen. Er was iets gebeurd en dat was goed merkbaar."  105  De 
lijk gebeurt dit op het ministerie van nieuwe vicepremier, Brinkhorst, vult het gat dat met het vertrek van De 
den van  Thom  de Graaf verhuist het Graaf is gevallen niet in. Hij is voornamelijk betrokken bij zijn eigen 
Economische Zaken van vicepremier dossiers, komt vaak te laat naar het BPO (en vertrekt doorgaans ook weer 
idspersonenoverleg (BPO) wordt voor- vroegtijdig) en is vaak in het buitenland.  106  Boris Dittrich krijgt meer 
Ie ministerraad aan de orde is en welke ruimte, maar dit zorgt tegelijkertijd voor een verdere verwijdering tussen 
tn worden. Ook het halen van politieke de fractie en de bewindspersonen van D66. De twee D66-ministers ver- 
angrjke dossiers is een onderwerp van dedigen het kabinetsbeleid terwijl de Tweede Kamerfractie steeds meer 
lorgezeten door een kabinetslid als het het gevoel krijgt: dit is niet meer ons kabinet. Schuyer: "Vanaf het  mo- 
le  fractievoorzitter als het over fractie- ment dat  Thom  aftrad, is eigenlijk steeds de spanning aanwezig geweest 
organiseerd als het klinkt, gaat het - in van: moeten we nog wel doorgaan? Laurens-Jan had daar een uitgespro- 
hter niet altijd. Het overleg is ook vaak  Len  opvatting over: we gaan gewoon door. Maar dat was bij de fractie een 
i hun verhaal kwijt te kunnen over iets stuk minder.  „107  Partijvoorzitter Dales: "Op een gegeven moment zei 
mderen om stoom af te blazen na een Laurens-Jan: we gaan toch niet iedere week praten over of we het kabinet 
r betrokkenen worden dit de "brandjes naar huis gaan sturen? Zo vaak kwam het ter tafel. Je zag die kloof steeds 

groter worden. 108 
periode van Balkenende  II  functioneert Als er ergens duidelijk wordt dat er binnen de partijtop van D66 spra- 
ou moeten.'°1  Maar gaandeweg wordt Le is van een groeiend gebrek aan eensgezindheid, dan is het in het weke- 
ile ontmoetingspunt ook hèt moment lijkse BPO. De belangrijkste D66'ers hebben allemaal hun eigen ideeën 
meningsverschillen zichtbaar worden. over het kabinetsbeleid en de toekomst van de partij en lopen elkaar ho- 

r De Graaf voor een nieuw kiesstelsel peloos voor de voeten. Centrale regie ontbreekt. Partijvoorzitter Dales: 
en ook andere onderwerpen waaro er Iedereen moest zijn verhaal kwijt. Er werd niet structureel aan strategie 
.11end wordt gedacht (de Waddenzee- gedaan vanuit de fractie en de bewindslieden, van hoe gaan we iets doen. 
.ieke omroep) resulteren in steeds hefti- Het partijbelang werd soms wel met de mond beleden, maar niet door 
t BPO. Confrontaties die vooral gaan daden ondersteund. Iedereen hield zijn verhaal en vervolgens deed nie- 
van D66 en de bewindspersonen, die mand er iets mee." 109 Minister Pechtold: "Er hing altijd wel een lichte 
e discussie aangaan. Voor het partijhe- spanning in de lucht en soms kwam het tot een expliciete doorbraak daar- 
r Dales hamert er tijdens het BPO e-  an.  Het gebrek aan politiek leiderschap was daar steeds pregnanter." °  
)66 zich steeds minder in de koers an  Niemand heeft de leiding, er worden geen of onduidelijke afspraken  ge- 
es  die de Tweede Kamerfractie maakt maakt, er wordt geen gezamenlijke strategie ontwikkeld en ook de com- 
niet dat ze de verkeerde afwegingen municatie naar buiten toe wordt niet goed afgestemd. D66-senator Gerard 

wee kwaden, maar wat ik onvoldoende Schouw: "Er waren vaak halve afspraken, of geen afspraken of dan leek 
n aan de achterban waarom we dan die het dat er een afspraak was maar dat was dan geen afspraak. Dan kreeg je 
ie noch de bewindspersonen van D66 zo'n sfeer van we zouden toch zus of we zouden toch zo? Maar wat er 
e achterban. Dales: "Ze hadden zoiets nou precies was afgesproken en wie wat zou doen... Dat werd niet be- 
ban, dat komt wel goed."103  sproken, het bleef in de lucht hangen." tm  Niet zelden gaat een groot deel 
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van de vergadering op aan geruzie over uitspraken van fractieleden of woedend, zij kan nu naar extra budget I 
bewindslieden in de media waar anderen onaangenaam door zijn verrast, zijn woedend. Lousewies van der Laan 
Van afstemming en overleg is nauwelijks sprake. Schouw: "Het moest heel handig was, maar voor de rest va 
overleg heten, maar het was meer aan elkaar dicteren van wat ik ergens leidde echt tot slaande ruzie. Zes wek 
van vond en wat jij ergens van moet vinden."  2  Dat vindt ook minister kabinet en Laurens-Jan fietst er zo 
Pechtold: "Je verwacht dat je daar niet alleen zaken te horen krijgt, maar mini ster Pechtold krijgt Brinkhorst de v 
er ook nog wat over te zeggen kan hebben."'  3  Dergelijke conflicten wol- kamer uit om te voorkomen dat het ech 
den steeds venijniger en leggen een groeiend onderling wantrouwen borst: "Ze namen het me persoonlijk I 
bloot. Boris Dittrich: "Er was een vreselijke sfeer eigenlijk. In 2005 werd Bakker had overlegd voordat ik een st 
dat steeds manifester. ik had het idee dat niemand echt de waarheid Niet alleen binnen D66, maar ook tu 
sprak."'  4  Vooral de vraag over wat goed is voor D66 is een bron van VVD leidt de afspraak tussen Brinklu 
conflict. Lousewies van der Laan: "Het is heel cruciaal dat je als fractie lopen zo hoog op dat het kabinet opnieu 
en bewindspersonen een gezamenlijk beeld hebt waarvoor je het doet. Een compromis zorgt ervoor dat de part 
Wat de uitgangspunten zijn, tot hoe ver je gaat, watje doelstellingen zijn. Na de binnen D66 omstreden totstai 
dat je elkaar wat gunt. Die gezamenlijkheid was er niet. We gingen van hee  it  Boris Dittrich zijn partij 

29  incident naar incident en dat kwam omdat we als fractie en bewindslieden strijden voor dezelfde zaak". Twee j 
volledig andere ideeën hadden over regeren en prioriteiten." Schouw: allesbehalve een eenheid is. Het geruzie 
"Er was eigenlijk geen collectief concept. En er was ook geen gesprek sinds liet vertrek van  Thom  de Graaf 
over wat bindt ons. Iedereen had zijn eigen recept en daar kon niet op een tussen de Tweede Kamerfractie van L 
zakelijke en volwassen manier over worden gesproken."  6  De drie leden slechterd. Er is sprake van een verwijdi 
van de Eerste Kamerfractie van D66, die wat meer op afstand staan, maar de partijtop van D66, een verwijdering 
wel bij het BPO vertegenwoordigd zijn, zien het met lede ogen aan. lijk zal worden. 
Schouw: "Het ging steeds slechter. Er was een strijd aan de hand over de 
vraag: wie is hier de baas, wie heeft het voor het vertellen? Daar heb ik D66-FRACTIE TEGEN 1 

ook wel staaltjes van meegemaakt dat je denkt: het is niet leuk wat hier 
gebeurt. Daar werden we als Eerste Kamerfractie heel, heel somber van. In het voorjaar van 2005 heeft de NAVI 
Het was niet hoopgevend."'  7  tairen te leveren voor de International 

Eén van de ruzies in het BPO, die de opmaat zal vormen voor wat er in de Afghaanse provincie Uruzgan. IS 
in de maanden daarna zal gebeuren, vindt plaats in het najaar van 2005. 11S tegen de opstandelingen en bijdraagt a 
In de maanden daarvoor is tussen de coalitiepartijen gesproken over de De Nederlandse troepen worden gevr 
wens van D66-staatssecretaris Van der Laan om extra budget om haar taak. De missie is omstreden omdat het 
omroepplannen uit te voeren. D66-woordvoerder financiën Bert Bakker ge' aartjk is voor wederopbouw. Het i 
weet met de fracties van CDA en VVD tot overeenstemming te komen. 111cr van 2005 met een voorstel komen. 
Bakker: "CDA en VVD waren bereid extra geld voor media vrij te maken zich wachten. Er zijn geruchten dat m 
als Laurens-Jan iets zou doen aan de stijgende energiekosten, ofwel door geen voorstander is. Korte tijd later gaa 
lagere energietarieven ofwel een toeslag voor mensen die de stijgende Buitenlandse Zaken Ben Bot zijn twijl 
energiekosten niet meer kunnen betalen. Toen hebben we afgesproken dal zomer heeft het kabinet nog steeds geer 
dat een mooie uitruil was en dat we elkaar op die punten zouden sten- de Kamerfractie van D66 zit ondertus, 
nell."119  De deal is een aantal keren ter sprake geweest in het BPO. Eind zelf op onderzoek uit en spreken met de 
november is de D66-top ook weer voor het wekelijkse BPO bijeen, als Als het kabinet een wederopbouwmissii 
Brink.horst aankondigt dat de stijgende energiekosten meevallen en  hi  dan wel wat op te bouwen? Bij de der 
met VVD-leider Zalm heeft afgesproken dat compensatie dus niet nodig aan de Nederlandse missie in het Bosni 
is.120  De andere aanwezigen zijn perplex. Staatsecretaris Van der Laan is negentig een belangrijke rol. D66-frac 
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woedend, zij kan nu naar extra budget fluiten. Ook de andere aanwezigen 
zijn woedend. Lousewies van der Laan: "Het was een deal die voor hem 
heel handig was, maar voor de rest van ons niet."  2' Bert Bakker: "Dat 
leidde echt tot slaande ruzie. Zes weken stemmen we alles af, Kamer, 
kabinet en Laurens-Jan fietst er zo doorheen.  „122  Ook van collega-
,uinister Pechtold krijgt Brinkhorst de wind van voren en Bakker loopt de 
kamer uit om te voorkomen dat het echt in slaande ruzie ontaardt. Brink-
horst: "Ze namen het me persoonlijk kwalijk dat ik niet eerst met Bert 
Bakker had overlegd voordat ik een standpunt innam in het  kabinet." 

123 

Niet alleen binnen D66, maar ook tussen de coalitiepartners CDA en 
VVD leidt de afspraak tussen Brinkhorst en Zalm tot spanningen. Die 
lopen zo hoog op dat het kabinet opnieuw aan een zijden draadje hangt. 124 
Een compromis zorgt ervoor dat de partijen met elkaar verder kunnen. 

Na de binnen D66 omstreden totstandkoming van het kabinet in 2003 
heeft Boris Dittrich zijn partienoten opgeroepen "om als één partij te 
strijden voor dezelfde zaak".' Twee jaar later is wel duidelijk dat D66 
allesbehalve een eenheid is. Het geruzie in het BPO illustreert hoezeer het 
sinds het vertrek van  Thom  de Graaf als vicepremier de verhoudingen 
tussen de Tweede Kamerfractie van D66 en de bewindslieden zij ver-
slechterd. Er is sprake van een verwijdering tussen de hoofdrolspelers in 
de partijtop van D66, een verwijdering die een maand later pijnlijk duide-
lijk zal worden. 

D66-FRACTIE TEGEN MISSIE IJRUZGAN 

In het voorjaar van 2005 heeft de NAVO Nederland gevraagd 1.100 mili-
tairen te leveren voor de International  Security Assistance  Force (ISAF) 
in de Afghaanse provincie Uruzgan. ISAF is een NAVO-missie die strijdt 
tegen de opstandelingen en bijdraagt aan de wederopbouw van het land. 
De Nederlandse troepen worden gevraagd om te helpen bij de tweede 
taak. De missie is omstreden omdat het in Uruzgan volgens sommigen te 
gevaarlijk is voor wederopbouw. Het kabinet zal aanvankelijk in de zo-
mer van 2005 met een voorstel komen. Maar kabinetsbesluit laat lang op 
zich wachten. Er zijn geruchten dat minister van Defensie Henk Kamp 
geen voorstander is. Korte tijd later gaat het verhaal dat ook minister van 
Buitenlandse Zaken Ben Bot zijn twijfels heeft.  126  Aan het eind van de 
zomer heeft het kabinet nog steeds geen standpunt ingenomen. De Twee-
de Kamerfractie van D66 zit ondertussen niet stil. De democraten gaan 
zelf op onderzoek uit en spreken met deskundigen en met de militaire top. 
Als het kabinet een wederopbouwmissie wil, is dat dan haalbaar? Valt er 
dan wel wat op te bouwen? Bij de democraten spelen de herinneringen 
aan de Nederlandse missie in het Bosnische stadje Srebrenica in de jaren 
negentig een belangrijke rol. D66-fractielid Bert Bakker was voorzifter 
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van de enquêtecommissie die de gang van zaken in Srebrenica heeft on-
derzocht. Er is de democraten veel aan gelegen om de lessen die toen zijn 
getrokken nu in acht te nemen bij een beslissing over Uruzgan. De D66-
fractie wil Nederlandse militairen niet op een heilloze missie sturen en 
daarom goed nadenken over doel, randvoorwaarden en haalbaarheid. Op 
basis van de informatie die ze heeft verzameld, plaatst de D66-fractie 
grote vraagtekens bij de missie. Begin december maakt de Volks krani 
voor het eerst melding van de "ernstige twijfels" bij de democraten» 
Enkele dagen later oppert fractievoorzitter Dittrich dat de Tweede Kamer 
wellicht eerst hoorzittingen zou moeten houden alvorens een besluit over 
de missie te nemen.  128  Door de twijfel bij de D66-fractie dreigt een pro-
bleem in de regeringscoalitie te ontstaan. Dittrich beseft dat een eventueel 
'nee' van zijn fractie tot grote problemen kan leiden. Hij zoekt daarom al 
in een vroegtijdig stadium steun binnen zijn eigen partij. In de richting 
van het landelijk bestuur oppert hij de mogelijkheid om het congres bij-
een te roepen. Dittrich wil de leden bij dit belangrijke besluit betrekken. 
ook omdat D66 hier wellicht een beslissende rol in speelt. Het landelijk 
bestuur vindt het echter een verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer-
fractie om eigenstandig een standpunt in te nemen en wijst een extra par-
tijcongres van de hand. 

129 

Half december spreken fractievoorzitter Dittrich en minister Pechtold 
elkaar over de kwestie. Pechtold informeert Dittrich over de aarzelingen 
bij de D66-bewindslieden en de twijfels bij ministers van de andere par-
tijen. Aan het gesprek houdt Dittrich de indruk over dat het goed zou zijn 

als de D66-fractie publiekelijk een standpunt inneemt. Dittrich: "Toen Ik 
Alexander had gesproken, dacht ik: misschien moeten we ons hier toch 
eens over uitlaten.  „130  Met die boodschap gaat Dittrich naar de fractie. 
Fractielid Van der Laan: "Boris zei in de fractie dat hij Alexander had 
gesproken en dat Alexander had gezegd dat de tegenstanders in het kabi-
net nog maar een klein zetje nodig hadden en dan zou de missie van tafel 
gaan. Dus dit zou een goed moment zijn om als fractie bekend te maken 
dat wij tegen waren. De fractie had zoiets van: als Boris zegt dat Alexan-
der zegt dat dit wel een goed moment is om naar buiten te komen, dan zal 
dat wel zo zijn.  „131  Maar Pechtold heeft helemaal niet tegen Dittrich ge-
zegd dat de fractie haar standpunt bekend moet maken. Pechtold: "Nee 
De fractie wist precies hoe het in de ministerraad lag, want dat had ik 
tegen Dittrich verteld. ik was in het kabinet bezig te verkennen of CDA 
en VVD de missie wel wilden, want daar was twijfel over. De kaarten 
waren nog niet geschud. „132 

Voordat de fractie haar standpunt bekend maakt, wordt besloten eerst 
nog met de militaire top te gaan praten. Dittrich: "ik heb Kamp gebeld en 
gezegd dat we grote zorgen hadden en hem gevraagd of we als fractie ecu 
gesprek konden hebben. Op het Ministerie aan het Plein hebben we teen  
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cell  gesprek gehad met Dick Berlijn. Hij hield een public relations-

vet-haal en ging niet in op onze zorgen, dus wij voelden ons niet serieus 
cenomn Toen hebben we besloten: bekijk het maar, wij zijn tegen. En 
toen heb ik besloten naar buiten te gaan."133  Op vrijdagmiddag 16 de-
cember, terwijl de meeste politici op Huis ten Bosch zijn voor de afslui-
tende receptie van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix, 
belt de voorlichter van de D66-fractie een aantal journalisten in Den 
1-iaagJ34  De voorlichter heeft nieuws: de Tweede Kamerfractie van D66 
is tegen de missie naar Uruzgan. Dittrich: "ik dacht: iedereen is op het 
paleis, ik ga daar gewoon niet naartoe en dan kan ik vanavond in het 
nieuws mooi het D66-verhaal neerzetten.  „135  En zo geschiede: die avond 
openen het RTL Nieuws en het NOS Journaal met het nieuws dat rege-
riiigspartij D66 tegen de militaire missie naar Uruzgan is. Met de bewuste 
keuze om de publiciteit op te zoeken, hoopt Dittrich twee vliegen in één 
klap te slaan: de missie bij voorbaat onmogelijk maken en de D66-
bewindslieden de speelruimte ontnemen om een andere afweging te ma-
ken. De D66-bewindslieden worden verrast door de stap van Dittrich. 
\/icepremier Brinkhorst: "ik zat in Hongkong voor een vergadering van 
de Wereldhandelsorganisatie. I was not  amused  en dat heb ik ze laten 
merken. Inhoudelijk was ik het helemaal niet zo oneens met de fractie. 
\iaar het is principieel fout om een ontijdig standpunt in te nemen. En om 
niet te overleggen.  „136  Minister Pechtold moet het nieuws van journalis-
ten horen. 

De vroegtijdige standpuntinname van de D66-fractie wekt alom ver-
bazing. Het is hoogst ongebruikelijk dat een regeringsfractie zich tegen 
een kabinetsbesluit uitspreekt, nog voordat dat besluit is genomen. En 
blijkbaar doen de overwegingen voor en tegen de missie er voor de de-
mocraten niet toe, want ze hebben hun standpunt al ingenomen voordat 
de argumenten in een open debat zijn gewisseld. Dat is niet de manier 
waarop D66 doorgaans politiek bedrijft. Maar Kamerlid Bakker vindt het 
olkomen terecht dat de D66-fractie duidelijk heeft gemaakt waar ze 

staat: "We hadden geen zin om wekenlang een toneelstukje op te voeren. 
We gaan niet de illusie wekken dat we in achterkamertjes nog wel te 
bewerken zijn. Iedereen weet nu waar de partij staat, omdat we het in alle 
openheid zeggen."  37  Bakker verwijst naar de besluitvorming rondom de 
Nederlandse missie naar Srebrenica. "De Kamer had toen goede bedoe-
lingen, maar gaf zich er geen rekenschap van of de missie naar Bosnië 
haalbaar was. Politiek, pers en publieke opinie hadden slechts één doel: 
we gaan naar Bosnië. We liepen in een fuik. Nu weten fracties heel goed 
waarnaar ze moeten kijken. En dat hebben we gedaan."  38  Dat nu het 
beeld ontstaat dat de D66-bewindslieden klem gezet worden tussen de 
collega-ministers in het kabinet en de eigen fractie, is volgens Bakker hûn 
probleem: "Mijn indruk is dat de ministers Pechtold en Briukhorst bezwa- 
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ren hebben. Ze kunnen twee dingen doen: zich in het kabinet verzetten in beginsel doorgaan (hoewel het gel 
tegen een positief besluit of ermee instemmen, zodat het in de Kamer ontbreekt). Maar het is nauwelijks den 
behandeld kan worden. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. „139 net in dat geval zal blijven steunen. Oot 
Maar de fractie van D66 brengt de bewindspersonen van de eigen partij kabinetscrisis, maar dan niet door eer 
wel degelijk in een moeilijke positie. Door zijn stap maakt Dittrich het door een breuk tussen kabinet en Twe 
hen immers onmogelijk om de kwestie binnen het kabinet op te lossen, kwestie Uruzgan voor D66 slecht te zul 
zonder de coalitie op te blazen. En waarom maakt Dittrich het standpunt Uit de D66-gelederen komen op da 
van zijn fractie bekend aan de vooravond van het ingelaste kabinetsbe- Bakker stelt dat er een kabinetscrisis v 
raad over de kwestie, terwijl hij weet dat D66-vicepremier Laurens-Jan maken een positief besluit niet mee. 
Brinkhorst in het buitenland verblijft en dat minister Pechtold dus als zonder onze steun troepen stuurt. Ons 
enige D66-minister in de ingelaste ministerraadvergadering zal zitten? Peebtold "heeft niemand het woord 
Dittrich zet bovendien de D66-ministers voor het blok, waardoor ook men."  141  Het ontbreekt binnen de top i 
intern de verhoudingen op scherp komen te staan. Door uitspraken als waarom de partijtop op woensdag 21 
"wij zullen een missie naar Uruzgan niet meemaken" en "ons nee blijft Economische Zaken crisisberaad houdt 
nee", heeft de fractie zich zo diep ingegraven dat er geen weg terug meer D66-ministers zullen instemmen met ee 
is. De fractie kan niet meer van mening veranderen zonder volstrekt  on-  liet kabinet zal hierover donderdag ee 
geloofwaardig te worden. het aan de Tweede Kamer om een debr 

Het lijkt erop dat Dittrich het initiatief in de Uruzgan-kwestie naar Kamer is (en blijft) tegen de missie: "1 
zich toe trekt om zijn positie als leider van D66 te versterken. Maar de haalt Kamerlid Bakker. 142 Ondertussen 
vraag is of Dittrich's optreden in de kwestie-Uruzgan getuigt van politiel naamde 'artikel 100-brief'. Dit verwijst 
inschattingsvermogen en de door hem gewenste oplossing dichterbij \vaarin staat dat de Tweede Kamer het r 
brengt. Zijn eigen belang laten prevaleren boven het belang van zijn partij ding van Nederlandse troepen uit te sp 
en dat van de regeringscoalitie kan hem nog wel eens duur komen te zal er een extra ingelaste ministerraadi 
staan. Want nu het standpunt van de D66-fractie bekend is, dreigt een daarna zal de 'artikel 100-brief naar 
kabinetscrisis. Als de D66-bewindslieden niet instemmen met de missie stunid.143  D66-minister Pechtold vindt 
en dit leidt tot breuk binnen het kabinet, dan zullen de D66-bewindslieden brief moeten afwachten en laat daarom 
hun conclusies moeten trekken en hun zetel ter beschikking moeten stel- de uitzending is. "Eerst praten we in het 
len. Premier Balkenetide zal dan genoodzaakt zijn het ontslag van het Pecli to1d.144  

kabinet aan te bieden, waarna vervroegde verkiezingen zullen volgen. Dit Inhoudelijk zitten de Tweede Kame 
is niet in het belang van D66. De democraten hebben immers geen enkel D66 volledig op één lijn. Net  als de Tm 
belang bij nieuwe verkiezingen. De meerderheid van de bevolking deelt horst en Pechtold dat de Nederlandse tr( 
weliswaar de mening van de D66-fractie, maar het is naïef om te denken bou\k zullen toekomen omdat de situati 
dat veel mensen D66 zullen stemmen om het Uruzgan-standpunt van de "Oe,-„ is. De D66-bewindslieden willei 
democraten. Dat door toedoen van D66 het kabinet valt, zal door velen I Weede Kamer. Na intensief overleg F 
worden toegejuicht, maar de theorie 'wie breekt betaalt' is in de praktijk Collega's in het kabinet daartoe over te 
vaak bewezen. Er valt voor Dittrich en de zijnen dus niets te winnen bij artikel 100-brief' die het kabinet naar 
een crisis. Als de D66-bewindslieden wèl instemmen met de missie en het staat (lat het kabinet heeft "besloten t 
kabinet komt met een gezamenlijk standpunt, dan zijn de krantenkoppel' Mi litairen naar Uruzgan te sturen. Met a 
te voorspellen: "verdeeldheid binnen D66" en "scheuring tussen fractie en de Intentie om een besluit tot troepeni 
bewindslieden D66" is het beeld dat zal overheersen. Dit voor D66 uiterst T\veede Kamer over de kwestie heeft 
schadelijke scenario kan toch niet de bedoeling van Dittrich zijn geweest definitief besluit nemen. Een "voorneme 
Een derde scenario is dat de D66-fractie zijn steun aan het kabinetsvoor-  °ngehrUikeljk, maar het is de enige m 
stel onthoudt, maar er wel een Kamermeerderheid is. Dan kan de missie kabinet te voorkomen. De Tweede Kam 
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en doen: zich in het kabinet verzetten 
e instemmen, zodat het in de Kamer 
n hun eigen verantwoordelijkheid.""'  
e bewindspersonen van de eigen partij 
iiie. Door zijn stap maakt Dittrich het 
vestje binnen het kabinet op te lossen, 
i waarom maakt Dittrich het standpunt 
oravond van het ingelaste kabinetsbe-
veet dat D66-vicepremier Laurens-Jan 
dijft en dat minister Pechtold dus als 
te ministerraadvergadering zal zitten? 
inisters voor het blok, waardoor ook 
komen te staan. Door uitspraken als 

lan niet meemaken" en "ons nee blijft 
ingegraven dat er geen weg terug meet 
lening veranderen zonder volstrekt  on- 

initiatief in de Uruzgan-kwestie naar 
leider van D66 te versterken. Maar de 
le kwestie-Uruzgan getuigt van politiek 
r hem gewenste oplossing dichterbij 
valeren boven het belang van zijn partij  
an  hem nog wel eens duur komen Ie 
i de D66-fractie bekend is, dreigt een 
islieden niet instemmen met de missie 
binet, dan zullen de D66-bewindslieden 
hun zetel ter beschikking moeten stel-
genoodzaakt zijn het ontslag van het 

'roegde verkiezingen zullen volgen. Dit 
democraten hebben immers geen enkel 
)e meerderheid van de bevolking deelt 
fractie, maar het is naïef om te denken 
men om het Uruzgan-standpunt van de 
n D66 het kabinet valt, zal door velen 
:ie 'wie breekt betaalt' is in de praktijk 
eh en de zijnen dus niets te winnen hij 
[en wèl instemmen met de missie en het 

standpunt, dan zijn de krantenkoppen 
en D66" en "scheuring tussen fractie en 
at zal overheersen. Dit voor D66 uiterst 
de bedoeling van Dittrich zijn geweest. 
.fractie zijn steun aan het kabinetsvoor-
mermeerderheid is. Dan kan de missie 
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n beginsel doorgaan (hoewel het gebruikelijke 'brede draagvlak' dan 
ontbreekt). Maar het is nauwelijks denkbaar dat de D66-fractie het kabi- 
net in dat geval zal blijven steunen. Ook in dat geval komt het dus tot een 
kabinetscrisis, maar dan niet door een breuk binnen het kabinet, maar 
door een breuk tussen kabinet en Tweede Kamer. Hoe dan ook lijkt de 
kwestie Uruzgan voor D66 slecht te zullen aflopen. 

Uit de D66-gelederen komen op dat moment tegenstrijdige geluiden. 
Bakker stelt dat er een kabinetscrisis volgt als er een missie komt: "Wij 
maken een positief besluit niet mee. Het is ondenkbaar dat het kabinet 
zonder onze steun troepen stuurt. Ons nee blijft nee .' 40  Maar volgens 
Pechtold "heeft niemand het woord kabinetscrisis in de mond geno-
men."14' Het ontbreekt binnen de top van D66 volledig aan regie, reden 
waarom de partijtop op woensdag 21 december op het ministerie van 
Economische Zaken crisisberaad houdt. Na afloop meldt de NOS dat de 
D66-ministers zullen instemmen met een Nederlandse missie in Uruzgan. 
Het kabinet zal hierover donderdag een besluit nemen en vervolgens is 
het aan de Tweede Kamer om een debat te houden. De D66-fractie in de 
Kamer is (en blijft) tegen de missie: "Het is nee en het blijft nee", her-
haalt Kamerlid Bakker.  142   Ondertussen werkt het kabinet aan een zoge-
naamde 'artikel 100-brief. Dit verwijst naar artikel 100 van de grondwet, 
waarin staat dat de Tweede Kamer het recht heeft om zich over de uitzen-
ding van Nederlandse troepen ut te spreken. Op maandag 19 december 
zal er een extra ingelaste. ministerraadvergadering zijn en de donderdag 
daarna zal de 'artikel 100-brief naar de Tweede Kamer worden ge-
stuurd.'43  D66-minister Pechtold vindt dat de Tweede Kamerfracties die 
brief moeten afwachten en laat daarom in het midden of hij voor of tegen 
de uitzending is. "Eerst praten we in het kabinet, dat is democratie", aldus 
Pechtold. 144 

Inhoudelijk zitten de Tweede Kamerfractie en de bewindslieden van 
D66 volledig op één lijn. Net  als de Tweede Kamerfractie vrezen Brink-
horst en Pechtold dat de Nederlandse troepen helemaal niet aan wederop-
bouw zullen toekomen omdat de situatie in Uruzgan nog niet stabiel ge-
noeg is. De D66-bewindslieden willen daarom eerst een debat in de 
Tweede Kamer. Na intensief overleg binnen het kabinet weten ze hun 
collega's in het kabinet daartoe over te halen. Het resultaat is dat in de 
artikel 100-brief die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt, alleen 

slaat dat het kabinet heeft "besloten tot het voornemen" Nederlandse 
militairen naar Uruzgan te sturen. Met andere woorden: de regering heeft 
(le intentie om een besluit tot troepenuitzending te nemen. Pas als de 
Tweede Kamer over de kwestie heeft gedebatteerd, zal het kabinet een 
definitief besluit nemen. Een "voornemen" in plaats van een besluit is erg 
Ongebruikelijk, maar het is de enige manier om een conflict binnen het 
kabinet te voorkomen. De Tweede Kamerfracties reageren kritisch: "een 
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brevet van onvermogen" (PvdA), "laf' (GroenLinks), "een Lubberiaanse Se belangen in de Verenigde Staten", al 
oplossing" (VVD).  145  Met uitzondering - uiteraard - van de D66-fractie. tieke bedreigingen sterken de D66-Kan 
Dittrich vindt het verstandig dat het kabinet een slag om de arm houdt. tin„. "Het zou bijzonder kwalijk zijn t 

"Het parlement kan nu vrij discussiëren over de missie." Maar de D66- door economische chantage", aldus Bei 
fractie blijft tegen: "Uruzgan is het hartland van de Taliban. De Amerika- sic in de kern niet juist. Bakker: "De Ar 
nen zijn er niet in geslaagd stabiliteit te brengen. De haat is enorm en niet in geslaagd het terrorisme in deze 
vrede is ver te zoeken. Maar het doel van deze missie is niet het brengen Nederland ook niet lukken met een we 
van rust en het opsporen van terroristen, maar wederopbouw. Dat doel gericht op het herstellen van de veiligh 
past niet bij de feitelijke situatie."46  Maar er is nog maar weinig ruimte van wederopbouw ook geen sprake zij 
voor de inhoudelijke argumenten om voor of tegen de missie te zijn. In de goede bedoelingen ten spijt - gedoemd 
media gaat het alleen nog maar over de dreigende kabinetscrisis. Op 11 januari publiceert weekblad, 

interview met Bakker. In dat interview 
DE SPANNINGEN LOPEN OP crisis dreigt als het kabinet besluit om, 

in  ii  itairen naar Afghanistan te sturen. D 
Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie in de Tweede Kamer een missie steunt 
en SGP voelt er helemaal niets voor om te debatteren over een "voorne- twee opties: het kabinet ziet af van de 
men". Deze partijen willen dat het kabinet eerst met een eigenstandig kaar. ' Bakker wordt door vrijwel iede 
besluit komt: de regering regeert, de Kamer controleert.  147  Premier Bal- gefloten. Fractievoorzitter Dittrich, die 
kenende lijkt hier wel gevoelig voor en wil in de tweede week van januari Antillen verblijft, vindt de "grote woon 
2006 een door het hele kabinet gedragen besluit nemen over het zenden wil liet niet over een kabinetscrisis heb] 
van Nederlandse troepen naar de provincie Uruzgan in Afghanistan. Partijen de kwestie rustig bestuderen 
Daarna kan dan een debat in de Kamer plaats vinden. De D66- proces wordt verstoord als daar een 
bewindslieden Brink.horst en Pechtold verzetten zich tegen het nemen van Dittr,ch.'52  Maar Dittrich heeft tot nu 1 

zo'n besluit. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van D66-Amsterdam op S geen missie mag komen zonder de ster 
januari laat Pechtold weten daar niet aan mee te zullen werken. "Er wordt toch ook de dreiging van een kabinetscr 
gesuggereerd dal de ministers Brink.horst en Pechtold deze week maar zitter Dales vindt het te vroeg om nu t 

'om' moeten. Nou, nee dus. We zitten vast in procedureel gesteggel, ter- ken. 1,3
Maar de Volkskrant tekent uit de 

wijl het kabinet de discussie juist heeft mogelijk gemaakt. Laten we pa- op dat hij "vierkant achter Bakker en d 
bliekelijk het inhoudelijk debat met de Kamer voeren. Is er een vredes- hij zich gesteund voelt door vele partijg 
missie mogelijk? Wellicht zal niemand de schoonheidsprijs voor de ge-  noemt de gedachte van een kabinetscri 
volgde procedure krijgen. Het kabinet niet, de fracties die voor de discus- cassie niet op de spits gedreven moet w 
sie al tegen waren niet en ook de fracties die de kaarten tegen de borst te dreigen met een crisi", aldus Brinkhi 
houden niet. Maar de discussie moet over de inhoud van de missie gaai], hein de vruchten van het hervormingsbe 
niet alleen over de procedure.", aldus Pechtold.  148  Door de opstelling van net moet door, het is nu een oogstjaar", 
Brinkhorst en Pechtold kan het kabinet geen unaniem besluit nemen. De Diezelfde dag bespreekt het landeliji 
D66'ers houden vast aan een debat in de Tweede Kamer. Uiteraard in de bestuur vindt dat de Tweede Kamerfra 
hoop dat in dat debat zal blijken dat een Nederlandse missie naar Uruzgt111  een faitaceompli heeft gesteld" en dat 
niet op voldoende steun kan rekenen. Ondertussen neemt de druk op Ne gefaald 6 Het algemene gevoel is dat h 
derland toe. Diverse NAVO-partners geven blijk van irritatie over de steeds dichterbij komt. Het bestuur acht 
voortdurende onduidelijkheid over de Nederlandse bijdrage en de Ameri tegen de missie stemt terwijl de D66-be 
kaanse oud-ambassadeur Paul  Bremer  dreigt in de Volkskrant zelfs met selijke optie. Het bestuur neemt zelf  eel  
maatregelen tegen Nederland: "Als de Nederlandser besluiten geen troe en treedt vooralsnog niet met een eigen 
pen naar Afghanistan te sturen, zal dat schadelijk zijn voor de Nederland- hiervoor is dat het bestuur van D66 ze] 
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"laf' (GroenLinks), "een Lubberiaanse se belangen in de Verenigde Staten", aldus  Bremer.  149  Dit soort diploma- 
dering - uiteraard van de D66-fractie, tieke bedreigingen sterken de D66-Kamerleden alleen maar in hun opvat- 
het kabinet een slag om de arm houdt, ing. "Het zou bijzonder kwalijk zijn als de discussie wordt vertroebeld 
Lssiëren over de missie." Maar de D66- door economische chantage", aldus Bert Bakker. Volgens D66 is de mis- 
st hartland van de Taliban. De Amerika- sie in de kern niet juist. Bakker: "De Amerikanen zijn er na vier jaar strijd 
iliteit te brengen. De haat is enorm en niet in geslaagd het terrorisme in deze provincie te beteugelen. Dat zal 
doel van deze missie is niet het brengen Nederland ook niet lukken met een wederopbouwmissie, die niet eens is 
rroristen, maar wederopbouw. Dat doel gericht op het herstellen van de veiligheid. Maar zonder veiligheid kan er 
,,146 Maar er is nog maar weinig ruimte van wederopbouw ook geen sprake zijn. Daarmee is deze missie - alle 
om voor of tegen de missie te zijn. In de goede bedoelingen ten spijt - gedoemd te mislukken. „150 
ier de dreigende kabinetscrisis. Op 11 januari publiceert weekblad Elsevier een (al eerder gehouden) 

interview met Bakker. In dat interview stelt Bakker dat er een kabinets- 
INGEN LOPEN OP crisis dreigt als het kabinet besluit om, tegen de wens van D66 in, toch 

militairen naar Afghanistan te sturen. Dat zou kunnen als de PvdA-fractie 
), PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie in de Tweede Kamer een missie steunt. Wat Bakker betreft zijn er maar 
'oor om te debatteren over een "voorne- twee opties: het kabinet ziet af van de missie of het kabinet klapt uit el- 
het kabinet eerst met een eigenstandig kaar.  1' Bakker wordt door vrijwel iedereen in de top van D66 hard terug 
t, de Kamer controleert. 147 Premier Ba!- gefloten. Fractievoorzitter Diftrich, die op dat moment op de Nederlandse 
or en wil in de tweede week van januari Antillen verblijft, vindt de "grote woorden" van Bakker onverstandig. Hij 
edragen besluit nemen over het zenden svil het niet over een kabinetscrisis hebben. Volgens Dïttrich moeten alle 
de provincie Uruzgan in Afghanistan. partijen de kwestie rustig bestuderen en hun standpunt bepalen en dat 

de Kamer plaats vinden. De D66- proces wordt verstoord als daar een crisisdreiging boven hangt, aldus 
htold verzetten zich tegen het nemen van Dittrich.152  Maar Dittrich heeft tot nu toe zelf ook steeds gezegd dat er 
Dijeenkomst van D66-Amsterdam op 8 geen missie mag komen zonder de steun van D66 een standpunt waar 
niet aan mee te zullen werken. "Er wordt toch ook de dreiging van een kabinetscrisis in doorklinkt. Ook partijvoor- 
rinkhorst en Pechtold deze week maar zitter Dales vindt het te vroeg om nu al over een kabinetscrisis te spre- 
zitten vast in procedureel gesteggel, ter- ken. 153  Maar de Volkskrant tekent uit de mond van de partijvoorzitter ook 
t heeft mogelijk gemaakt. Laten we pu- op dat hij "vierkant achter Bakker en de rest van de fractie" staat en dat 
met de Kamer voeren. Is er een vredes- lii.j zich gesteund voelt door vele partijgenoten.  154  Vicepremier Brinkhorst 
iemand de schoonheidsprijs voor de ge- noemt de gedachte van een kabinetscrisis "dwaas." Hij vindt dat de dis- 
binet niet, de fracties die voor de discus- cussie niet op de spits gedreven moet worden. "Dit is niet het moment om 
le fracties die de kaarten tegen de borst te dreigen met een crisis", aldus Brinkhorst. Zeker nu het kabinet volgens 
noet over de inhoud van de missie gaan, hem de vruchten van het hervormingsbeleid kan gaan plukken. "Dit kabi- 
Lldus Pechtold.'48  Door de opstelling van liet moet door, het is nu een oogstjaar", aldus Brinkhorst."5  
cabinet  geen unaniem besluit nemen. De Diezelfde dag bespreekt het landelijk bestuur van D66 de situatie. Het 
)at in de Tweede Kamer. Uiteraard in de bestuur vindt dat de Tweede Kamerfractie de D66-bewindslieden "voor 
Jat een Nederlandse missie naar Uruzgan een fait accompli heeft gesteld" en dat de onderlinge afstemming heeft 
snen. Ondertussen neemt de druk op Ne- gefaald. Het algemene gevoel is dat het scenario van een kabinetscrisis 
rtners geven blijk van irritatie over de steeds dichterbij komt. Het bestuur acht een situatie waarin de D66-fractie 
er de Nederlandse bijdrage en de Amen- tegen de missie stemt terwijl de D66-bewindslieden voor zijn, geen wen- 
remer dreigt in de Volkskrant zelfs met selijke optie. Het bestuur neemt zelf echter een afwachtende houding aan 
,.ls de Nederlandser besluiten geen troe- en treedt vooralsnog niet met een eigen standpunt naar buiten. De reden 
al dat schadelijk zijn voor de Nederland = hiervoor is dat het bestuur van D66 zelf ook intern verdeeld is over het 

189 



LANGS DE AFGROND PARTIJ IN C 

sturen van troepen naar Uruzgan.  157  Ook het BPO op donderdagavond één keer de klokken gelijk gezet. En d 
staat geheel in het teken van Uruzgan. Na afloop willen de D66'ers wei- noten bij het crisisoverleg een heldere  
fig  kwijt. Dittrich herhaalt dat "dit niet het moment is om over een crisis blijft tegen de missie. De bewindslied 
te spreken."158  Maar terwijl naar buiten toe sussende woorden worden missie niet doorgaat. Gaat de missie 
geuit in een poging te spanningen te temperen, is duidelijk dat de span- steun aan het kabinet intrekken.  164  Vo 
ningen binnen de top van D66 sterk oplopen. De Tweede Kamerfractie bereikt. In felle bewoordingen maakt  hi  
lijkt de druk steeds verder te verhogen terwijl in het kabinet nog wordt betreft een volstrekt verkeerde koers va 
gewerkt wordt aan een oplossing. Na een week vol spanningen en een bezig is als hij het kabinet dreigt op te b 
dreigende kabinetscrisis komt op vrijdag 13 januari de ministerraad bij- woede wijst hij op de sociaaleconomis 
een. De ministerraad komt niet tot een besluit en houdt vast aan het nomie die weer aantrekt. "Als de fraci 
'voornemen'. Volgens premier Balkenende is er 'besloten' dat het kabinet fractie het kabinet opblaast, dan zeg ik  
het 'voornemen' heeft om Nederlandse militairen naar Uruzgan te sturen. op, clan scheurt de partij!", roept Brin] 
Hij noemt het standpunt van het kabinet "glashelder.  „159  D66-minister kabinet koste wat kost in het zadel  how  
Brinithorst legt het standpunt van het kabinet uit als winst voor hem en meer over de vraag of een militaire mi: 
zijn collega Pechtold: het kabinet heeft ondanks alle druk "geen nieuw Afghanistan een verstandige keuze is. 
besluit" genomen, maar de "bereidheid" om troepen naar Uruzgan te politieke inschatting hoe de leden en ki 
sturen slechts "herbevestigd" en de D66-ministers zijn niet 'om' ge- tegen de missie zullen waarderen. De d 
gaan.  160  Maar op en rond het Binnenhof is iedereen op dat moment al consequentie de partij aan het al dan r 
behoorlijk moe van het gesteggel over woorden als 'besluit' en 'voome- verbinden. Maar bovenal gaat het confli 
men' en de procedurele patstelling die een echt besluit al weken tegen-  rant  over de vraag wie daarover gaat. C 
houdt. De partijen die eerder een debat in de Kamer blokkeerden, gaan voor het zeggen heeft. Pechtold spreekt 
door de knieën en nemen genoegen met de formulering van het kabinet, de bijeenkomst "niet verheffend" en "r 
De D66-fractie toont zich tevreden dat de impasse in het kabinet is opge- minder terughoudend in hun woordkei 
lost. "Dit is wat we wilden. We kijken nu erg uit naar een debat", ver- incest ontluisterende avond uit mijn p 
klaart fractievoorzitter Dittrich na afloop van de ministerraad."  61  Maar werd gekleurd door eigenbelang. ik vor 
de dreiging van een kabinetscrisis is daarmee niet weggenomen.  Dc  Schuyer noemt de sfeer tijdens het crisi 
Tweede Kamerfractie van D66 is immers nog steeds tegen de missie. En aftreden van  Thom  de Graaf en ook 
Dittrich onderstreept nog eens dat het ondenkbaar is dat Nederland miii- noemt het "een heel heftige bijeenkoms 
tairen naar Uruzgan stuurt zonder de steun van één van de drie coalitie- hard inachtsspel. De enige vraag was 
partners. 162 maanden sluimerende crisis binnen de 

avond in Den Haag te exploderen, met: 
HARD TEGEN HARD soorthestaan van de partij. Dittrich: "H 

nam bet dreigement van Brinkhorst zeer 
Tegen de achtergrond van een dreigende kabinetscrisis komt de interne  lend." Senator Schuyer schaart zich 
crisis binnen D66 tot een nieuw hoogtepunt. Tijdens een geheime bijeen- triclii aan partijvoorzitter Dales vraagt w 
komst van de D66-top moet worden geprobeerd een uitweg uit de ontst1 bestuur is, laat deze weten dat het bes 
ne situatie te vinden.  163  Het crisisoverleg vindt plaats op dinsdagavond 17 tractie mag het kabinet niet laten vallen. 
januari, in restaurant Julien in het centrum van Den Haag. In een afge dus lijnrecht tegenover zowel de bewirn 
scheiden ruimte zijn alle hoofdrolspelers bijeen: fractievoorzitter Dittrich,  trich kan geen kant meer op. Als de frai 
vicefractievoorzitter Van der Laan, defensiewoordvoerder Bakker, cie komt het tot een scheuring binnen D66 
ministers Brinithorst en Pechtold, fractievoorzitter in de Eerste Kamer borst heeft met zijn powerplay het pleit 
Schuyer en partijvoorzitter Dales. De emoties lopen die avond hoog op. missie stemmen, maar de kwestie niet ti 

Aan het De Tweede Kamerfractie van D66 heeft voorafgaand aan het overleg nog eind van de bijeenkomst in res 
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én keer de klokken gelijk gezet. En daardoor kan Dittrich zijn partijge-
noten bij het crisisoverleg een heldere lijn voorleggen: de fractie is en 
blijft tegen de missie. De bewindslieden dienen ervoor te zorgen dat de 
missie niet doorgaat. Gaat de missie wel door, dan zal de fractie haar 
steun aan het kabinet intrekken. 164 Voor Brinkborst is nu echt de grens 
bereikt. In felle bewoordingen maakt hij duidelijk dat de fractie wat hem 
betreft een volstrekt verkeerde koers vaart en dat Dittrich onverantwoord 
bezig is als hij het kabinet dreigt op te blazen. Met nauwelijks ingehouden 
woede wijst hij op de sociaaleconomische hervormingen en op de eco-
nomie die weer aantrekt. "Als de fractie op deze weg doorgaat, als de 
fractie het kabinet opblaast, dan zeg ik mijn lidmaatschap van de partij 
op, dan scheurt de partij!", roept Brinkhorst.  165  De vicepremier wil het 
kabinet koste wat kost in het zadel houden. Al snel gaat de discussie niet 
meer over de vraagof een militaire missie naar een gevaarlijk gebied in 
Afghanistan een verstandige keuze is. Het gaat zelfs niet meer om de 
politieke inschatting hoe de leden en kiezers een standpunt voor dan wel 
tegen de missie zullen waarderen. De discussie gaat over de vraag welke 
consequentie de partij aan het al dan niet doorgaan van de missie moet 
verbinden. Maar bovenal gaat het conflict die avond in het Haagse restau-
rant over de vraag wie daarover gaat. Over de vraag wie het binnen D66 
voor het zeggen heeft. Pechtold spreekt van een "slechte sfeer" en noemt 
de bijeenkomst "niet verheffend" en "niet constructief "66  Anderen zijn 
minder terughoudend in hun woordkeuze. Van der Laan: "Het was de 
meest ontluisterende avond uit mijn politieke leven. De hele discussie  
nerd  gekleurd door eigenbelang. ik vond het verschrikkelijk.  „167  Senator 
Sehuyer noemt de sfeer tijdens het crisisberaad "veel heftiger" dan bij het 
a lireden van  Thom  de Graaf en ook de toch zeer ervaren Brinkhorst 
noemt het "een heel heftige bijeenkomst". 168 Bakker: "Het was een knal-
hard machtsspel. De enige vraag was: wie is hier de baas."  69  De al 
maanden sluimerende crisis binnen de partijtop van D66 dreigt op deze 
avond in Den Haag te exploderen, met mogelijk fatale gevolgen voor het 
voortbestaan van de partij. Dittrich: "Het betekende enorme tweespalt. ik 
nam het dreigement van Brinkhorst zeer serieus. Het was echt heel verve-
lerid." Senator Schuyer schaart zich direct achter Brinkhorst. Als Dit-
inch aan partijvoorzitter Dales vraagt wat het standpunt van het landelijk 
bestuur is, laat deze weten dat het bestuur de bewindslieden steunt: de 
fractie mag het kabinet niet laten vallen. 171  De Tweede Kamerfractie staat 
dus lijnrecht tegenover zowel de bewindslieden als het partijbestuur. Dit-
Inch kan geen kant meer op. Als de fractie aan haar standpunt vasthoudt, 
komt het tot een scheuring binnen D66. De fractie is klem gezet. Brink-
borst heeft met zijn powerplay het pleit beslecht. De fractie mag tegen de 
missie stemmen maar de kwestie niet tot een kabinetscrisis laten komen. 
Aan het eind van de bijeenkomst in restaurant Julien wordt afgesproken 
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dat de bijeenkomst nooit heeft plaatsgevonden. 'We hebben deze bijeen-
komst niet gehad en er wordt niet over gecommuniceerd', zo luidt de 
afspraak die de onderling diep verdeelde D66'ers maken. 

De avond in restaurant Julien komt bij iedereen hard aan. Niet eerder 
is de strijd om de macht binnen D66 zo hard en expliciet tot uiting geko-
men. De volgende dag is de fractie bijeen in het gebouw van de Tweede 
Kamer. Uiteraard wordt er nagesproken over wat er de avond ervoor is 
gebeurd. De kaarten zijn geschud: de missie naar Uruzgan zal hoe dan 
ook doorgaan, ook als de D66-fractie tegenstemt. Het kabinet laten vallen 
zal dat niet voorkomen. Diverse fractieleden hebben grote moeite met die 
conclusie. Lousewies van der Laan: "ik vond het de moeite waard om het 
kabinet hierop te laten vallen. Als er één kwestie is die de moeite waard is 
om een kabinet op te laten vallen, dan is het in kwesties van leven en 
dood. „172 Van der Laan heeft vooral moeite met het feit dat de fractie zich 
onder druk van de D66-bewindslieden heeft laten dwingen om het kabinet 
niet te laten vallen. Van der Laan: "Er werd oneigenlijke politiek bedre-
ven. Dit soort kwesties zijn beeldbepalend. Het zou moeten gaan over de 
vraag of we mensen een nutteloze dood willen laten sterven. Maar er 
werd van alles bijgehaald: scoren, baantjes, drogredenen. En dan zit je 
met allemaal verstandige mensen aan tafel en niemand hield zich bezig 
met die principiële vraag: moeten we dit doen? Dat lag totaal niet op 
tafel."  73  In de emotie van het moment dreigen fractieleden er de brui aan 
te geven. Van der Laan: "Ik heb de volgende dag in de fractie gezegd dat 
ik bedenktijd wilde omdat ik overwoog om uit de fractie te stappen. ik 
vond het totaal onaanvaardbaar."  74  Ook Bert Bakker en fractievoorzitter 
Dittrich zijn woedend over het "gekonkel en gechanteer", zoals Dittrich 
het noemt. Dittrich: "Ik heb al mijn gewicht in de schaal moeten leggen 
om een scheuring in de partij te voorkomen en om fractieleden binnen 
boord te houden."  75  Als de ergste emotie is gezakt, lukt dat ook. Geen 
van de fractieleden zal de partij de rug toekeren en tot een breuk met de 
bewindslieden zal het niet komen, al zijn de onderlinge verhoudingen wel 
ernstig verstoord. 

Het standpunt "D66 blijft tegen, maar zal het kabinet er niet op laten 
vallen" moet nog wel worden gecommuniceerd en uitgelegd. Het liefst 
zonder dat dit door de buitenwereld als zwabberkoers wordt uitgelegd. 
Nadat Dittrich in de eerste week van januari nog zei dat er "een pro-
bleem" zou zijn als de missie zonder de steun van D66 zou doorgaan en 
nadat hij dit half januari nog eens heeft herhaald, zegt Kamerlid Bakker 
eind januari in een interview voor de Wereldomroep dat hij het juist niet 
langer uitsluit dat de D66-ministers aanblijven als het kabinet besluit om 
zonder de steun van de D66-fractie militairen naar Uruzgan te sturen. 
"Als blijkt dat zeventig of tachtig procent van het parlement uiteindelijk 
'ja' tegen de missie zou zeggen, dan zou je kunnen concluderen dat de 
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missie hoe dan ook doorgaat."  76  D66 dreigt dus niet langer met een kabi-
netscrisis. 

VUIL EN VUNZIG 

Temidden van de dreigende kabinetscrisis over de missie naar Uruzgan 
verschijnt in de laatste week van januari het nieuwe nummer van het fe- 
ministische maandblad Opzij. Vlak voor kerstmis heeft D66-minister 
Pechtold een interview gegeven dat in dit nummer van het blad ver-
schijnt. Het is een persoonlijk interview geworden, waarin Pechtold 
openhartig spreekt over de ziekte en de dood van zijn vader, eerlijk toe-
geeft dat het ministerschap een zware belasting voor zijn gezin vormt en 
gepassioneerd uitweidt over zijn grote hobby: het verzamelen van antiek 
zilver. Maar dat is niet waarom het interview alle voorpagina's zal halen. 
Op zondagavond, nog voordat het blad in de winkels ligt, brengt Opzij al 
een aantal uitspraken uit het interview naar buiten. En dat zijn uiteraard 
de meest spraakmakende politieke uitspraken die Pechtold in het inter-
view heeft gedaan. 

In het interview verdedigt Pechtold zijn eerdere uitspraken over on-
derwerpen die niet helemaal in lijn waren met het kabinetsbeleid en her-
haalt dat ook bewindspersonen moeten kunnen laten zien dat er verschil-
lend over zaken worden gedacht. "Tegenwoordig doen wij maar steeds of 
de ministerraad een gezellig vriendenclubje is. Dat moet ik zwaar ontken-
nen, nee, nee, nee. Dat is ook helemaal niet nodig, wantje zit daar met 
heel verschillende opdrachten. Er worden daar keiharde belangen uitge-
vochten, maar naar buiten toe komt het veel te veel over als een ouwejon-
genskrentebroodhandel. Het publiek snapt het niet: wat zijn nu eigenlijk 
de verschillen? Terwijl die er wel degelijk zijn. Zoals over die belangrijke 
zaak: gaan we wel of niet naar Afghanistan? Een zaak van leven en dood. 
Ik vind dat je elkaar daarin veel kritischer mag aanspreken. Daarvoor ben 
je professional, daar moet je tegen kunnen. Het moet niet zo'n kleffe 
sfeer zijn van: we moeten toch met z'n  alien  door één deur kunnen. „177 
Want, zo zegt Pechtold in het interview, het tegendeel is waar. "Onder-
tussen zijn we vreselijker dan wie dan ook. Achter elkaars rug om. Ach, 
ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken. ik 
heb het dan niet over de Afghanistan-affaire, maar over de Haagse poli-
tiek in het algemeen. Machinaties, machtsspelletjes, persoonlijke belan-
gen, partijbelangen die meespelen bij de benoeming van personen of het 
nemen van besluiten. Als ik iets zeg over de Haagse mores, krijg ik gelijk 
\v eer collega's op mijn dak, zoals Kamp en Hoogervorst die dan zeggen: 
Het grootste probleem van Pechtold is Pechtold' en 'Heeft die vent soms 

niks te doen?' Dat zijn op de persoon gerichte reacties, terwijl ik het niet 
over personen heb maar over de manier waarop wij werken. Ik vind het 
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een probleem dat het moet lijken alsof zestien ministers zestien keer het-
zelfde denken en doen, vier aar lang. Wat mij betreft mag daar echt wel 
wat verschil tussen zitten." 78  Desgevraagd geeft Pechtold toe niet zo 
goed uit de voeten te kunnen met zijn collega's Balkenende en Donner. 
"Dat vind ik soms moeilijk, maar dat is vast wederzijds. Zij staan voor 
mij ver van de vrijheden die ik als individu wil hebben." 179 

De uitspraken die Pechtold in het interview doet over de Haagse poli-
tiek zijn niet nieuw. De 'Haagse machinaties' en het gebrek aan vrijheid 
om zijn mening te laten horen, heeft de D66'er al vaker aan de kaak ge-
steld, zij het dat hij het in Opzij in iets scherpere bewoordingen doet. Wat 
daarbij meespeelt, is dat het interview is afgenomen op 16 december: niet 
alleen Pechtold's veertigste verjaardag, maar ook de dag dat de D66-
fractie onverwacht haar standpunt over de Uruzgan-missie naar buiten 
heeft gebracht. Het is de frustratie over die gang van zaken die Pechtold 
tijdens het interview eruit gooit en door Opzij dankbaar worden opgete-
kend. De woorden "vuil en vunzig" zullen symbool worden voor de kri-
tiek van Pechtold op de Haagse politiek. 

In de vergadering van de ministerraad op 27 januari krijgt Pechtold 
van zijn collega-ministers de wind van voren. Vicepremier Zalm, die 
wegens afwezigheid van Balkenende de ministerraad voorzit, laat er na 
afloop geen misverstand over bestaan dat andere ministers zich door de 
uitspraken van Pechtold gekwetst en persoonlijk aangevallen voelen. De 
sfeer in de Trêveszaal zou volgens de vicepremier "ijzig" zijn geweest. in 
de persconferentie na afloop van de ministerraad doet Zalm ongebruike-
lijk openhartig verslag. "Het is er heftig aan toegegaan." Volgens Zalm 
heeft Pechtold niet zijn excuses aangeboden, maar wel toegezegd zich te 
zullen inspannen om de relatie met zijn collega's te herstellen. "Het zal 
wel even duren voordat de persoonlijke verhoudingen weer goed zijn. 
Pechtold moet inzien dat hij collega's heeft gekwetst en dat hij moet in-
vesteren in het repareren van de soms ernstig verstoorde persoonlijke 
verhoudingen", aldus de vicepremier.'8°  De woorden van Zalm na de 
ministerraad zijn opmerkelijk. Doorgaans wordt niet naar buiten gebracht 
hoe een discussie in de ministerraad is verlopen en wie wat heeft gezegd. 
Laat staan dat een minister van zijn collega's op zijn kop heeft gekregen. 
Blijkbaar vindt Zalm het nodig duidelijk te maken dat de rest van bet 
kabinet niet over de uitlatingen van Pechtold te spreken is. En andere 
collega's uit het kabinet volgen hem daarin: zij spreken van "een onge-
kende schrobbering" en zeggen dat er in de ministerraad "veel zware 
woorden" zijn gevallen. Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD)  
noemt de uitspraken van Pechtold "ronduit oncollegiaal en deloyaal. 
"Als ik het in Den Haag zo slecht naar mijn zin zou hebben als Alexander 
Pechtold zou ik gewoon een enkele reis naar Wageningen nemen", aldus 
Weisglas.18' Pechtold zelf, die het in de ministerraad zonder zijn partijge- 
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0oot Brinkhorst moest doen, erkent na afloop dat hij met zijn woordkeuze 
zijn doel voorbij is geschoten. Hij heeft de Haagse politieke cultuur aan 
de kaak willen stellen, maar niemand persoonlijk willen beledigen. 182 
Voor het eerst is ook uit eigen kring kritiek hoorbaar. Voormalige partij-
leider Jan Terlouw haalt hard uit naar zijn partijgenoot: "Pechtold heeft 
met zijn gedrag de sfeer in het kabinet geen goed gedaan. ik vind zijn 
handelswijze zeer onjuist. Dat doe je niet. Je bent lid van een team. ik 
weet niet wat de man bezielt. „183 D66-fractievoorzitter in de Eerste Ka-
mer Eddy Schuyer zegt desgevraagd: "Dit kan de effectiviteit van de 
minister aantasten. Pechtold kan beter stoppen met die uitspraken."  84  
Maar stoppen zal Pechtold niet doen. Hij blijft pal staan voor wat hij 
noemt "de vrijheid van meningsuiting voor ministers", waar hij zich al 
sinds zijn aantreden als minister sterk voor maakt. "Als ik af en toe een 
blauw oog oploop,heb ik dat ervoor over", zegt Pechtold half februari 
tijdens een politieke discussiebijeenkomst in Den Haag. Hij herhaalt dat 
ook hij zelf inziet dat hij met zijn kritiek in Opzij zijn doel voorbij is ge-
schoten. "Maar ik heb er geen excuses voor aangeboden, want ik wil 
dingen wel aan de kaak blijven stellen. Ik voel me niet de mond ge-
snoerd", aldus Pechtold. Er moet volgens hem voor ministers "een zekere 
mate van ruimte" zijn om duidelijk te maken "hoe de verhoudingen 
zijn. „185 

De bravoure waarmee Pechtold zich staande probeert te houden tegen 
alle kritiek, maskeert zijn diepe frustratie. De minister heeft de indruk dat 
hij aan alle kanten wordt tegengewerkt. De citaten die Opzij op zondag-
avond bekend maakt, zij door een aantal spin doctors van andere partijen 
doorgespeeld aan journalisten, inclusief vernietigende commentaren van 
hun eigen partij, waardoor het interview op een heel negatieve manier in 
de media is gekomen. Precies de machinaties waar Pechtold in zijn inter-
view op heeft gedoeld. In de media gaat het alleen maar over de woorden 
"vuil en vunzig". Volgens Pechtold bevestigen journalisten en collega-
politici tegen hem dat er smerige spelletjes worden gespeeld. "Nederland 
wordt geregeerd vanuit Nieuwspoort", verzucht hij tegen ingewijden. 
Pechtold: "ik deed waarvoor ik was aangesteld, namelijk de partij profiel 
geven en positie bepalen. Dat lukte steeds beter. Op het najaarscongres 
waren er nog twee moties aangenomen met als strekking: ga zo door. En 
dit was een klap terug. Al die daarvoor kon ik weerstaan. Er was het 
beeld dat ik steeds excuses moest aanbieden. Ik moest wel vaak naar de 
Kamer, maar bij de hypotheekrenteaftrek moest Balkenende bekennen dat 
ik over de toekomst mocht praten, bij de softdrugs moest erkend worden 
dat Ik als minister van grotestedenbeleid een mening mocht hebben over 
iets dat pen staand beleid was. Maar bij deze maakte Ik mezelf te kwets- 
baar." kritiek gaat de nog maar kort geleden tot het ministersambt 
geroepen Pechtold niet in de koude kleren zitten. Als hij die week met 
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zijn vertrouwelingen bijeen komt, zit de D66-minister er helemaal door- premier heeft zich niet gehouden aan dl 
heen. Natuurlijk wil hij de Haagse cultuur aan de kaak blijven stellen, het verwijt volledig tekort geschoten t 
maar hij moet als minister ook resultaat boeken, laten zien dat hij iets belangrijke kwestie als het uitzenden va 
voor elkaar kan krijgen. Pechtold is niet de enige die zich afvraagt hoe het alle kritiek en herhaalt dat het kabinet 
verder moet. Ook andere democraten beginnen zich af te vragen of ingenomen.  191  Maar de kritische kantt 
Pechtold zo langzamerhand niet te beschadigd raakt. Alle kritiek en de kenende vallen in het niet bij wat D66 t 
negatieve beeldvorming over Pechtold schaadt ook de partij waarvan hij De oppositie ziet kans om D66 eens ste' 
de beoogd leider is. "Er werd bewust gezocht naar om hem klappen te krijgen er dan ook ongenadig van lang 
kunnen geven," zegt een betrokken D66'er. "Hij was een stemmentrekker Algemeen Overleg, voorafgaand aan 
en dus een bedreiging. Hij mocht niet slagen. Hij moest kaitgestelit wor- v oordvoerder Bakker in zijn bijdrage s 
den." Zo heeft ook Pechtold zelf het ervaren. "Het was een bewuste po- lijk potje van hebben gemaakt", klink 
ging om iemand die de derde regeringspartij smoel gaf op zijn plek te Zowel PvdA-woordvoerder Koenders 
zetten. Als je afwijkt van het pad, en bij Balkenende is dat pad altijd heel snelt naar de interruptiemicrofoon: "W 
smal, dan komen er bijzondere krachten vrij."87  Maar de gebeurtenissen en Pechtold bedoelt u!" voegt Van Baai 
sterken Pechtold tegelijkertijd ook. "Het heeft voor mij alleen maar loute- komt ook Dittrich 's avonds tijdens h  

rend  gewerkt. De motivatie om door te gaan en me uiteindelijk ook kan- onder vuur te liggen. Dittrich is mede 
didaat te stellen voor het lijsttrekkerschap is eigenlijk daardoor wel ge- SP-leider Marjnissen die uitspreekt d 

komen."'  88  De uitspraak "Waar je niet aan dood gaat, maakt je sterker" militairen naar Uruzgan niet moet doo 
lijkt in dit geval dus van toepassing. Maar de veel aangehaalde woorden tiepartners hoeft de fractieleider van di 
"vuil en vunzig" brengen voormalig partijleider Hans van Mierlo er niet- Tijdens zijn bijdrage aan het debat, ziji 
temin toe om Pechtold het advies te geven voortaan "voor de zekerheid en \TVD-fractievoorzitter Van Aartsen 
alle bijvoeglijke naamwoorden te vermijden met een 'u' daarin."89  rumperen Dittrich niet en laten de opp 

regeringspartij. De fractie van D66 ho 
DRAMATISCH DEBAT digd, vast aan haar standpunt: de demc 

biedt Dittrich in ieder geval de gelegen 
Het debat in de Tweede Kamer over de militaire missie naar Uruzgan tei, van zijn fractie nog eens uiteen te z 
wordt gehouden op 2 februari. Het is de slotact van een twee maanden 
durende politiek soap. In de ochtend voor het debat is Boris Dittrich te D66 is niet principieel tegen missies 
gast op Radio 1. Tijdens het interview geeft Dittrich toe dat de Tweede sies, in het noorden en het westen va 
Kamerfractie van D66 tegen de missie is en blijft, maar de steun voor het lijke kans van slagen. Daarom ware 
kabinet niet zal intrekken als de missie (met steun van oppositiepartij aarom steunen wij deze missie niet 
PvdA) toch doorgaat. "Het is niet nodig een kabinetscrisis te forceren". De fractie van D66 ziet nauwelijks k 
zegt Dittrich. Volgens Dittrich beseffen de democraten dat ze in de risico's, grote risico's. Een tweede re 
Tweede Kamer geen meerderheid achter hun standpunt weten te krijgen. dat de operatie  Enduring Freedom  en 

"Als een heel grote meerderheid van de Tweede Kamer zegt dat we moe- zullen gaan lopen. Dit zijn voor onze 
ten gaan, dan hebben de militairen er recht op dat we achter ze staan. tegen deze missie te zijn. Wij wijzen 
Daar ligt onze loyaliteit nu", licht Dittrich het definitieve standpunt van de twaalfhonderd militairen niet aar 

zijn fractie toe .'9°  Daarmee staat de uitkomst van het debat die avond bij missie kunnen beantwoorden, want 
voorbaat vast: de missie naar Uruzgan zal doorgaan en het kabinet zal er voor het uitsturen van een missie op I 

niet door ten val komen. gaat ons om een nuchtere analyse v 
Aan het begin van het Kamerdebat, dat rechtstreeks op Nederland 3 ook de reden waarom de fractie van c 

wordt uitgezonden, is het vooral premier Balkenende die veel kritiek rijnissen heeft meeondertekend. Wij 
krijgt op de gang van zaken in de weken voorafgaand aan het debat. De moet gaan. „193 
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;, zit de D66-minister er helemaal door- premier heeft zich niet gehouden aan de gebruikelijke procedure en krijgt 

lse cultuur aan de kaak blijven stellen, het verwijt volledig tekort geschoten te zijn in zijn regievoering in een 
resultaat boeken, laten zien dat hij iets belangrijke kwestie als het uitzenden van militairen. Balkenende verwerpt 
is niet de enige die zich afvraagt hoe het allo kritiek en herhaalt dat het kabinet een "glashelder standpunt" heeft 

mraten beginnen zich af te vragen of ingenomen. 
191 Maar de kritische kanttekeningen aan het adres van Bal- 

te beschadigd raakt. Alle kritiek en de kenende vallen in het niet bij wat D66 tijdens het debat te verduren krijgt. 
htold schaadt ook de partij waarvan hij [)e oppositie ziet kans om D66 eens stevig aan te vallen en de democraten 
ewust gezocht naar om hem klappen te krijgen er dan ook ongenadig van langs. Dat begint 's middags al in het 
m D66'er. "Hij was een stemmentrekker Algemeen Overleg, voorafgaand aan het plenaire debat. Als D66- 

t niet slagen. Hij moest kaitgesteilt wor- woordvoerder Bakker in zijn bijdrage stelt dat "we er samen een behoor- 
het ervaren. "Het was een bewuste go- lijk potje van hebben gemaakt", klinkt gejoel vanuit de Kamerbankjes. 
geringspartij smoel gaf op zijn plek le Zowel PvdA-woordvoerder Koenders als VVD-Kamerlid Van Baalen 
en bij Balkenende is dat pad altijd heel snelt naar de interruptiemicrofoon: "We?" vraagt Koenders retorisch. "U 

rachten vrij ."187  Maar de gebeurtenissen en Pechtold bedoelt u!" voegt Van Baalen eraan toe. Na Bakker 
k. "Het heeft voor mij alleen maar loute- komt ook Dittrich 's avonds tijdens het plenaire debat van alle kanten 
loor te gaan en me uiteindelijk ook  Ran-  onder vuur te liggen. Dittrich is medeondertekenaar van een motie van 
kkerschap is eigenlijk daardoor wel ge- SP-leider Marjnissen die uitspreekt dat de uitzending van Nederlandse 
je niet aan dood gaat, maakt je sterker" militairen naar Uruzgan niet moet doorgaan.192  Op steun van zijn coali- 
ing. Maar de veel aangehaalde woorden tiepartners hoeft de fractieleider van de democraten dus niet te rekenen. 
lig partijleider Hans van Mierlo er niet- Tijdens zijn bijdrage aan het debat, zijn CDA-fractievoorzitter Verhagen 

s te geven voortaan "voor de zekerheid en VVD-fractievoorzitter Van Aartsen met andere dingen bezig. Ze inter- 
vermijden met een 'u' daarin."189  ruiuperen Dittrich niet en laten de oppositie vrij schieten op de kleinste 

regeringspartij. De fractie van D66 houdt in het debat, zoals aangekon- 

TISCH DEBAT digd, vast aan haar standpunt: de democraten steunen de missie niet. Dat 
biedt Dittrich in ieder geval de gelegenheid om de inhoudelijke argumen- 

over de militaire missie naar Uruzgan ten van zijn fractie nog eens uiteen te zetten. 
Eet is de slotact van een twee maanden 
itend voor het debat is Boris Dittrich ie "D66 is niet principieel tegen missies in Afghanistan. De eerdere mis- 
erview geeft Dittrich toe dat de Tweede sies, in het noorden en het westen van Afghanistan, hadden een rede- 
nissie is en blijft, maar de steun voor het lijke kans van slagen. Daarom waren wij positief over die missies. 
le missie (met steun van oppositiepartij Waarom steunen wij deze missie niet? Uruzgan is een onrustig gebied. 
iet nodig een kabinetscrisis te forceren", De fractie van D66 ziet nauwelijks kansen op wederopbouw, en veel 
beseffen de democraten dat ze in de risico's, grote risico's. Een tweede reden om tegen de missie te zijn, is  

id  achter hun standpunt weten te krijgen. dat de Operatie  Enduring Freedom  en de ISAF-missie door elkaar heen 
van de Tweede Kamer zegt dat we moe- zullen gaan lopen. Dit zijn voor onze fractie de twee hoofdredenen om 
iren er recht op dat we achter ze staan. tegen deze missie te zijn. Wij wijzen de kern ervan af. Wij denken dat  

ht  Dittrich het definitieve standpunt van de twaalfhonderd militairen niet aan de hoofddoelstelling van deze 
t de uitkomst van het debat die avond  hi  missie kunnen beantwoorden, want de opzet klopt niet. D66 is niet 
uzgan zal doorgaan en het kabinet zal er voor het uitsturen van een missie op basis van goede bedoelingen. Het 

gaat ons om een nuchtere analyse van de feiten op de grond. Dat is 
erdebat, dat rechtstreeks op Nederland 3 ook de reden waarom de fractie van de D66 de motie van de heer Ma- 
al premier Balkenende die veel kritiek rijnissen heeft meeondertekend. Wij vinden dat deze missie niet door 
de weken voorafgaand aan het debat. De moet gaan." 
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Op de vraag van Marjnissen of Dittrich de bewindslieden van D66 heeft beert zich nog uit de situatie te reddei 
kunnen overtuigen van het standpunt van de D66-fractie, kan Dittrich niet een crisisdreiging inderdaad een bes] 
anders dan antwoorden "dat dit niet gelukt is. De fractie is tégen deze gelukt, omdat de overgrote meerderh 
missie en het kabinet is ervoor." Maar, zo bevestigt Dittrich, dat betekent staat en die missie wil."196  
niet dat D66 het tot een kabinetscrisis zal laten komen. "Een overgrote Dittrich heeft over een belangrijk 1 
meerderheid van de Kamer is vóór. ik zal mijn verlies moeten nemen. Het ren hoog spel gespeeld en verloren. 
is mij niet gelukt om onze argumenten zodanig over het voetlicht te bren- een debat in de Tweede Kamer zo we 
gen dat andere fracties zich daarbij zouden aansluiten. Als het besluit valt leider van een regeringspartij zo te stu 
en de overgrote meerderheid van de Kamer zegt dat de missie moet door- zijn fractie brengt D66 veel imagosch 
gaan, vind ik dat wij ons verlies moeten nemen en vanaf dat moment, verhaal van de democraten niet deugt 
nadat wij zelf tegen hebben gestemd, wel als één man achter de militairen tactische blunders die de D66-fractie 
moeten gaan staan. ik vind dat de militairen er recht op hebben dat het terne communicatie, onhandige uitlal 
gekrakeel dan ophoudt, dat D66 na dit debat zal zeggen: de militairen standpuntinname en het dreigen met 
gaan, wij gaan achter de militairen staan en wij steunen hen.  „194  Marjnis- stapeling van fouten. Dat is temeer 
sen ziet zijn kans schoon om de verdeeldheid binnen de D66-gelederen te over het uitzenden van militairen na: 
onderstrepen en het gezag van Dittrich verder te ondermijnen: "Het is derhouwd standpunt hebben dat  cons:  
toch wel een noviteit in de vaderlandse politiek dat een fractie van een haar is. Kort gezegd komt dat standp 
partij die deel uitmaakt van de coalitie in de Tweede Kamer zegt: wij moet uitzenden naar een gevaarlijk 
gaan geen militairen in den vreemde sturen, terwijl de bewindslieden van missie niet haalbaar zijn. D66 was en 
die partij in het kabinet zeggen: wij doen dat wel. Wat moeten in uw op- dracht van de ISAF-militairen een n 
tiek hiervan de politieke consequentie zijn?", vraagt de SP-leider. Dit- stemt daarom tegen. Maar door dit sta 
trich: "Natuurlijk doelt u op het dreigement van een kabinetscrisis, maar staan van de coalitie, hebben de dem 
een kabinetscrisis heeft geen enkele zin, want de militairen gaan sowieso scherp gezet en zijn de inhoudelijke 
naar Uruzgan. Eerder hebben wij met een crisis gedreigd. Dat geef ik toe. naar de achtergrond verdwenen. Vana 
Wij hebben dat inderdaad gedaan, want wij dachten dat wij zo de besluit- over de crisisdreiging gegaan. Veel  II  
vorming konden beïnvloeden en vooral die van de Partij van de Arbeid, ring hoe hun partij te kijk wordt 
maar dat is niet gelukt."95  avond", zo vat partijvoorzitter Dales 1 

Verbazing over de vlaag van openheid van Dittrich gonst door de zaal dat  [but  afliep", schrijft NRC Handel 
van de Tweede Kamer. Het is een dramatisch moment voor de fractielei- de reacties van de voormalige partijle 
der van de democraten, dat genadeloos door televisiecamera's wordt ge- door dat ze vinden dat de Tweede K: 
registreerd. Heeft D66 echt alleen maar gedreigd met een kabinetscrisis heeft gemaakt. Van Mierlo: "De  fro  
om de PvdA, die nog over steun voor de missie twijfelde, zo ver te hij- standpunt. De ernstige fout die zij ma 
gen dat ze tegen zouden stemmen? Marjnissen vraagt of hij de D66- standpunt bepaalde dat gebeurt wel 
leider goed heeft begrepen: "Begrijp ik nu goed dal u dreigde met een haar verklaarde. Zelfs een oppositiep 
crisis om de Partij van de Arbeid om te krijgen?" Ja, reageert Dittrich: standpunt onbespreekbaar te noemen. 
"Wij dachten dat het de Partij van de Arbeid menens was toen zij inhou- dat liet, en D66 al helemaal niet."91  
delijke eisen stelde en dat zij die ook, gelet op wat op de hoorzittingen standig" dat D66 met een kabinetscris 
zou gaan gebeuren, zou handhaven. Dat is niet gebeurd." De uitlating van  lin g-  brengt, en dat doe je altijd maar 
Dittrich komt hem op hoongelach van zijn collega's in de Kamer te staan. Anders verlies je je geloofwaardigh 
Marjnissen: "U zegt dus eigenlijk dat uw fractie gedreigd heeft met een zelfs aan zijn lidmaatschap van D66: 
crisis, niet omdat zij dat echt meende, maar om de dreiging functioneel te echt gedacht: wil ik nog wel bij die cli 
laten zijn en om na te gaan of u daarmee in partijpolitiek opzicht iets kon geloofsbrieven af. Over zo'n onderwei 
bereiken. Voorzitter, dit is een regeringspartij onwaardig." Dittrich pro- 
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ittrich de bewindslieden van D66 heeft beert zich nog uit de situatie te redden, maar tevergeefs: "Je probeert met 
int van de D66-fractie, kan Dittrich niet een crisisdreiging inderdaad een besluit te beïnvloeden. Dat is ons niet 
iiet gelukt is. De fractie is tégen deze lukt, omdat de overgrote meerderheid van de Kamer achter de regering 
laar, zo bevestigt Dittrich, dat betekent staat en die missie wil. „196 
crisis zal laten komen. "Een overgrote Dittrich heeft over een belangrijk besluit als het uitzenden van militai- 
ik zal mijn verlies moeten nemen. Bet yen hoog spel gespeeld - en verloren. Zelden is een politieke partij tijdens 

aten zodanig over het voetlicht te bren- een debat in de Tweede Kamer zo weggehoond en zelden liep de politiek 
zouden aansluiten. Als het besluit valt leider van een regeringspartij zo te stuntelen. Het optreden van Dittrich en 

le Kamer zegt dat de missie moet door- zijn fractie brengt D66 veel imagoschade toe. Niet omdat het inhoudelijke 
moeten nemen en vanaf dat moment, verhaal van de democraten niet deugt, maar door de reeks strategische en  
id,  wel als één man achter de militairen tactische blunders die de D66-fractie heeft gemaakt. Het gebrek aan in- 

militairen er recht op hebben dat liet terne communicatie, onhandige uitlatingen in de media, de vroegtijdige 
na dit debat zal zeggen: de militairen standpuntinname en het dreigen met een kabinetscrisis; het is een opeen- 
staan en wij steunen hen.  „194  Marjnis- stapeling van fouten. Dat is temeer te betreuren omdat de democraten 
rdeeldheid binnen de D66-gelederen te over het uitzenden van militairen naar Afghanistan een inhoudelijk on- 
ittrich verder te ondermijnen: "Het is derbouwd standpunt hebben dat consistent, glashelder en goed verdedig- 
[andse politiek dat een fractie van een haar is. Kort gezegd komt dat standpunt erop neer dat je geen militairen 
nalitie in de Tweede Kamer zegt: wij moet uitzenden naar een gevaarlijk gebied als de doelstellingen van de 
Je sturen, terwijl de bewindslieden van missie niet haalbaar zijn. D66 was en is er niet van overtuigd dat de op- 
ij doen dat wel. Wat moeten in uw op- dracht van de ISAF-militairen een realistische opdracht is en de fractie 
entie zijn?", vraagt de SP-leider. Dit- stemt daarom tegen. Maar door dit standpunt te koppelen aan het voortbe- 
reigement van een kabinetscrisis, maar staan van de coalitie, hebben de democraten het debat vanaf het begin op 
Le zin, want de militairen gaan sowieso scherp gezet en zijn de inhoudelijke bezwaren tegen de missie meteen 
net een crisis gedreigd. Dat geef ik toe, naar de achtergrond verdwenen. Vanaf dat moment is het alleen nog maar 
want wij dachten dat wij zo de besluit- over de crisisdreiging gegaan. Veel D66'ers ervaren het als een vernede- 
ooral die van de Partij van de Arbeid, ruig hoe hun partij te kijk wordt gezet. "Het was een afschuwelijke 

avond", zo vat partijvoorzitter Dales het debat samen. "Een politiek gokje 
ienheid van Dittrich gonst door de zaal dat fout afliep", schrijft NRC Handelsblad in zijn commentaar. 197  Ook in 
dramatisch moment voor de fractielei- de reacties van de voormalige partijleiders Van Mierlo en Terlouw klinkt 
doos door televisiecamera's wordt ge- door dat ze vinden dat de Tweede Kamerfractie van een D66 grote fout 
maar gedreigd met een kabinetscrisis heeft gemaakt. Van Mierlo: "De fractie had een zeer goed doordacht  

poor  de missie twijfelde, zo ver te kr'i- standpunt. De ernstige fout die zij maakte was niet dat zij vroegtijdig dat 
n? Marjnissen vraagt of hij de D66- standpunt bepaalde - dat gebeurt wel meer - maar dat zij het onbespreek- 
jp ik nu goed dat u dreigde met ccii haar verklaarde. Zelfs een oppositiepartij kan zich niet permitteren haar 
om te krijgen?" Ja, reageert Dittrich: standpunt onbespreekbaar te noemen. Maar zeker een regeringspartij kan 
de Arbeid menens was toen zij inhou- dat niet, en D66 al helemaal niet."  198  Ook Terlouw vindt het "niet ver- 
ook, gelet op wat op de hoorzittingen standig" dat D66 met een kabinetscrisis dreigde. "Als je dat wapen instel- 
i. is niet gebeurd." De uitlating van  ling  brengt, en dat doe je altijd maar één keer, dan moetje het gebruiken. 
van zijn collega's in de Kamer te staan. Anders verlies je je geloofwaardigheid."199  Roger van Boxtel twijfelt 
dat uw fractie gedreigd heeft met een zelfs aan zijn lidmaatschap van D66: "ik ben vanaf 1977 lid, maar ik heb 

de, maar om de dreiging functioneel te echt gedacht: wil ik nog wel bij die club horen? Dit stond zo ver van onze 
armee in partijpolitiek opzicht iets kon geloofsbrieven af. Over zo'n onderwerp, het ging niet over bushokjes."200  
eringspartij onwaardig." Dittrich pro- 
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In diverse commentaren wordt de vraag opgeworpen of Dittrich na zijii zijn partij stelde. Hierdoor heeft Dittric 

dramatische optreden in het debat nog wel kan aanblijven als fractievoor- binnen zijn eigen achterban en van de k 

zitter van de democraten. Dittrich zelf wil daar na afloop van het debat procent geneigd om bij de volgende  vi  

nog geen uitspraak over doen. "ik ben flink over de knie gelegd in dit Ditlrich is er niet in geslaagd om van D 

debat. Dat laat ik eerst eens op me inwerken", reageert hij.  201  De D66- tiekkeljke partij te maken. Om die red 

leider zal die nacht weinig aan slapen toekomen. vraag of hij zich kandidaat zou stellen i 
eigenlijk al besloten dat het mijn laatste 

DITTRICH TREEDT AF dertien jaar in de Kamer gezeten, ik wa 
wat anders doen. ik heb dat nooit later 

"Als politiek leider moet je afrekenbaar zijn. Als je anderen de maat weet het nog niet, misschien stel ik me 
203 

neemt, moet je dat bij jezelf ook doen. ik heb politiek-tactische fouten het eigenlijk wel duidelijk.' 
,  

gemaakt. ik neem de volle verantwoordelijkheid voor die fouten." Met Na het Uruzgandebat realiseert Diti 

die woorden maakt Boris Dittrich een dag na het voor D66 zo desastreus aanblijven als fractievoorzitter. Hij nee 

verlopen debat bekend dat hij aftreedt als fractievoorzitter van D66. "Ik de l)66-bewindspersonen hebben in d 

neem door mijn aftreden als politiek leider de schuld op mij. D66 kan  nil  gespeeld. Niet alleen vanwege de intern 

met een schone lei beginnen." Dittrich heeft ook geen andere keuze. gewijzigde standpunt over de missie. A 

Zijn positie is na het debat onhoudbaar geworden en zijn vertrek onver- en Pechtold tegen de uitzending v 

mjdeljk. En dus komt er een tragisch einde aan de politieke loopbaan Urrizgan. En Pechtold heeft in januari 

van Boris Dittrich. Voor de tweede keer in één jaar is D66 een politiek met om' zouden gaan. Maar Brinithon 

kopstuk kwijt.  loch  liet kabinetsbesluit. Een jaar na hel 

De positie van Dittrich stond al langer onder druk. In de drie jaar dal 'g toe dat hij in de kwestie Uruzgan is 

hij fractievoorzitter is geweest, heeft Dittrich zich, ondanks pogingen Brinithorst en ik hebben onze knopen 

daartoe, niet kunnen ontwikkelen tot de politiek leider van de democra- nog eens over nadenken. In die zin zijr 

ten. Daarvoor ontbreekt het hem aan overwicht. Dittrich is in die drie jaar het kabinet ingestemd met deze missie.' 

vooral de voorzitter van de zespersoons Tweede Kamerfractie gebleven. De Tweede Kamerfractie van D66 

Al snel nadat hij fractievoorzitter werd, kwam hij terug op belofte dal nieuwe fractievoorzitter. De keuze vooi 

D66 een centrumrechtse coalitie niet aan een meerderheid zou helpen. was immers al vicevoorzitter van de 

Nadat de formatie van een centrumlinkse coalitie was mislukt, vond Dit- biedt de ambitieuze Van der Laan een 1 

trich het voor de zichtbaarheid van zijn partij beter om toch te gaan rege- hele partijleider te profileren. Van der ,  

ren in een centrumrechtse coalitie met CDA en VVD. Ondertussen allerslechtste situatie om het over te n 

wilde Dittrich af van het imago van D66 als de partij van de democrati- gemeenteraadsverkiezingen. Het vertro 

sche vernieuwing. In plaats daarvan moest D66 een 'gewone' sociaal- den was op een dieptepunt beland. „205 I 

liberale partij worden. Dittrich beloofde de achterban een dualistische Van der Laan geen koerswijziging. D 

benadering van het kabinet en de partij zou uit het kabinet stappen als de Dittrich is ingezet, is ook haar lijn. Ma 

andere partijen zich niet aan afspraken hielden. En er zou dan niet meer Van optreden wel anders dan Dittrich 

gelijmd worden. Die belofte hield stand tot in maart 2005 het wetsvoor- conflict zoekend dan conflict mijdend, 

stel over de gekozen burgemeester sneuvelde, D66-minister  Thom  de \7an der Laan kan zich enorm opwindei 

Graaf aftrad en het nieuwe kiesstelsel niet op draagvlak binnen de coalitie eens is. "Dan gaat mijn vuur op max" 

kon rekenen. In beide gevallen ging Dittrich te rade bij de leden van zijn 
206 

iractievoorzitter in een interview. D 
zal betekenen. Is Van der Laan inderd partij. Zowel voor de kabinetsdeelname als voor het Paasakkoord wist hiJ 

een mime meerderheid van het D66-congres achter zich te krijgen. Maar coalitie", zoals CDA-leider Verhagen li 

een deel van de achterban verloor het vertrouwen in de fractievoorzitter,  
die het belang van regeringsdeelname in hun ogen boven het belang van 
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vraag opgeworpen of Dittrich na zn partij stelde. Hierdoor heeft Dittrich grote verdeeldheid veroorzaakt 

nog wel kan aanblijven als fractievoor binnen Z1jfl eigen achterban en van de kiezers is nog maar een kleine drie 

zelf wil daar na afloop van het debat procent geneigd om bij de volgende verkiezingen op D66 te stemmen. 

k ben flink over de knie gelegd in dit Dittrich is er niet in geslaagd om van D66 weer een voor de kiezers aan- 
201  De D66- ie inwerken", reageert hij. t rekkeljke partij te maken. Om die reden twijfelde hij al langer over de 

e11 toekomen. vraag of hij zich kandidaat zou stellen voor het lijsttrekkerschap. "ik had 
eigenlijk al besloten dat het mijn laatste periode in de politiek was, ik had 

H TREEDT AF dertien jaar in de Kamer gezeten, ik was bijna vijftig en wilde nog graag 
wat anders doen. ik heb dat nooit laten blijken, ik heb altijd gezegd: ik 

kenbaar zijn. Als je anderen de maat weet het nog niet, misschien stel ik me wel kandidaat. Maar voor mij was 

doen. ik heb politiek-tactische fouten het eigenlijk wel duidelijk. ,,203 

twoordelijkheid voor die fouten." vIet Na het Uruzgandebat realiseert Dittrich zich dat hij onmogelijk kan 

een dag na het voor D66 zo desastreus aanblijven als fractievoorzitter. Hij neemt alle schuld op zich, maar ook 

reedt als fractievoorzitter van D66. "Ik de D66-bewindspersonen hebben in de discussie een opmerkelijke rol 

ek leider de schuld op mij. D66 kan ini gespeeld. Niet alleen vanwege de interne machtsstrijd, maar ook door hun 

Dittrich heeft ook geen andere keuze, gewijzigde standpunt over de missie. Aanvankelijk waren ook Brinkhorst 

dbaar geworden en zijn vertrek onver- en Pechtold tegen de uitzending van Nederlandse militairen naar 

igisch einde aan de politieke loopbaan kTmzgan. En Pechtold heeft in januari nog gezegd dat de D66-ministers 

Ie keer in één jaar is D66 een politiek niet 'om' zouden gaan. Maar Brinkhorst en Pechtold steunen uiteindelijk 
toch het kabinetsbesluit. Een jaar na het dramatische debat geeft Pechtold 

Ll langer onder druk. In de drie jaar dat toe dat hij in de kwestie Uruzgan is 'gedraaid'. "Er was een patstelling. 

ieeft Dittrich zich, ondanks pogingen Brinkhorst en ik hebben onze knopen geteld en gezegd: oké, we gaan er 

tot de politiek leider van de demoera- nog eens over nadenken. In die zin zijn we omgegaan. ik heb als lid van  

an  overwicht. Dittrich is in die drie jaar liet kabinet ingestemd met deze missie .„204 

rsoons Tweede Kamerfractie gebleven. De Tweede Kamerfractie van D66 kiest Lousewies van der Laan als 

werd, kwam hij terug op belofte dat nieuwe fractievoorzitter. De keuze voor Van der Laan is een logische, zij 

niet aan een meerderheid zou helpen. was immers al vicevoorzifter van de fractie. Het fractievoorzitterschap 

nlinkse coalitie was mislukt, vond Dit- biedt de ambitieuze Van der Laan een uitgelezen kans om zich als poten- 

zijn partij beter om toch te gaan rege- tiële partijleider te profileren. Van der Laan: "Maar het was natuurlijk de 

litie met CDA en VVD. Ondertussen allerslechtste situatie om het over te nemen. Drie weken later waren de  
an  D66 als de partij van de democrati- gemeenteraadsverkiezingen. Het vertrouwen tussen fractie en bewindslie- 

van moest D66 een 'gewone' sociaal- den was op een dieptepunt beland.  „205  Inhoudelijk betekent de keuze voor 
'eloofde de achterban een dualistische Van der Laan geen koerswijziging. De sociaal-liberale koers die onder 

partij zou uit het kabinet stappen als de Dittrich is ingezet, is ook haar lijn. Maar Van der Laan is in haar manier 

raken hielden. En er zou dan niet meer van optreden wel anders dan Dittrich. Feller, uitgesprokener en eerder 

stand tot in maart 2005 het wetsvoor- conflict zoekend dan conflict mijdend, "militant", zoals ze het zelf zegt. 

ter sneuvelde, D66-minister  Thom  de Van der Laan kan zich enorm opwinden over dingen waar ze het niet mee 

Isel niet op draagvlak binnen de coalitie eens is. "Dan gaat mijn vuur op max", zegt ze kort na haar aantreden als 

ig Dittrich te rade bij de leden van zijri fractievoorzitter in een interview.  206  De vraag is wat dat voor de coalitie 
name als voor het Paasakkoord wist li ij zal betekenen. Is Van der Laan inderdaad "een potentiële bom onder de 

66-congres achter zich te krijgen. Maar coalitie", zoals CDA-leider Verhagen heeft gezegd? 207 

het vertrouwen in de fractievoorzitter, 
ame in hun ogen boven het belang vaii 
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HOE KRIJG JE RUST IN DE PARTIJ? wat te wild, dus papa moet optreden.  II  
manierd waren, maar mama is nu thui, 

Nu Boris Dittrich is afgetreden en Lousewies van der Laan zijn rol als Dal moet je natuurlijk niet tegen de poli 
fractievoorzitter heeft overgenomen, is de behoefte groot om de rust in de "Natuurlijk wist ik dat ik in de ogen va: 
partij te brengen. Maar de vraag luidt opnieuw: wie krijgt die regie? Van Maar er bestond toch ook altijd waar 
der Laan laat daar geen misverstand over bestaan. In NRC Handelsblad kreeg ik de indruk dat de fractie dacht 
laat ze weten: "De politiek-strategische koers wordt bepaald door de lei- bak. Die overtrokken behoefte van de f 
der van de fractie. ik ben bij het bestuur geweest en daar heb ik dat be- alleen maar sterker na het aantreden v 
sproken. De politieke strategie wordt uitgezet door de fractie in de Twee- ook partijvoorzitter Dales. "De afstand 
de Kamer. Dat er nu een strakke regie moet komen, lijkt me duideIjk."21  fvlvd L) werd eerder groter dan kleiner. 
Ook partijvoorzitter Frank Dales vindt dat er vanaf nu een "strakke regie bruggen te slaan, was Lousewies stellij 
in de partij moet komen. "D66 geeft mensen en dus ook de eigen leden eussie: is dit nog wel ons kabinet? Het 

graag veel vrijheid. De keerzijde daarvan is dat het soms verdomd werd voor de fractie steeds problematin 
moeilijk is om de kikkers in de kruiwagen te houden." Dat moet verande- Uruzgan-debacle voor zichzelf te hebb 
ren wat Dales betreft. Hij wil samen met fractievoorzitter Van der Laan is overkomen haar nooit mag gebeuren 
en vicepremier Brinkhorst de lijnen gaan uitzetten en de onderlinge de bewindslieden laten vertellen wat he 
communicatie moet beter. "De partij moet wat minder amateuristisch zal zich niet laten dwingen om standpr 
worden", aldus Dales.  209  Maar de goede bedoelingen van Dales ten spijt. zegt, zal ze ook b zeggen, zoals ze in mi 
van het gezamenlijk uitzetten van de lijnen zal het voorlopig niet komen.  Floe  krijgje rust in de partij als de b 
Dat de onderlinge verhoudingen dat onmogelijk maken, blijkt al tijdens niet erkennen, ze allemaal en ander b 
het eerste overleg tussen de nieuw gekozen fractievoorzitter en vicepre- Partij naartoe moet en een goed gesprek 
mier Brinkhorst. Van der Laan en Brinkhorst kennen elkaar goed. Ze De vraag begint zich op te dringen of E 
werkten in de jaren negentig allebei in Brussel: Brinkhorst als directeur- wel gaat overleven. Gerard Schouw: "F 
generaal Milieuzaken en Van der Laan als medewerker van Eurocommis- in  dc  Eerste Kamerfractie tegen elkaar  
saris  Hans van den Broek. Het was Brinkhorst die de Europagezinde Van gehad en de partij heeft veel kunnen 
der Laan aanspoorde om in 1999 voor D66 lijsttrekker bij de Europese maar nu gaat wel het licht uit. Wij  dad  
verkiezingen te worden. Maar in de nieuwe verhoudingen als vicepremier den was.  This  is it."215  De partij heeft al 
en fractievoorzitter gaat het minder goed tussen de twee partijgenoten. denis in een crisis verkeerd (in 1974-) 
Van der Laan: "ik zei tegen Laurens-Jan: Boris is weg, ik ben nu fractie- D66 zich wonderwel steeds weer wist I 
voorzitter, we moeten even duidelijk hebben hoe de verhoudingen liggen, tot optimisme. Door alle gebeurtenisse 
Ik wil graag goed samenwerken, maar de fractie gaat over de koers." heid verloren. Er resten slechts veertien 
De boodschap van Van der Laan valt slecht bij Brinkhorst. Brinkhorst: verkiezingen en dat is kort. Zelfs als D 
"Lousewies trok de omgekeerde conclusie uit Uruzgan die ik had getrok- fractievoorzitter voor kiest om het roer 
ken. Ze was ervan overtuigd dat ze in een nog eerder stadium de zaken vraag of de partij voldoende tijd heeft 
naar zich toe moest trekken om ervoor te zorgen dat de ministers haar niet \ornl en inhoud te geven. Het zal voor I 
voor de voeten konden lopen. ik was verbijsterd. Je zou zeggen: een ezel imagocampagne - buitengewoon moeil 
stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar de fractie deed dat wel redelijke verkiezingsuitslag te halen. He 
Vol overgave."21' Van der Laan: "Dat was absoluut niet de bedoeling, het hoogst haalbare. Voorlopig doen de den 
kwam erop neer dat hij zo'n beetje de  acting  partijleider was. De fractie aandacht te richten op de komende gem 
moest niet denken dat ze ook maar iets te vertellen had." Daarmee staan 15 het van belang dat op korte termijn d 
de verhoudingen meteen op scherp. Van der Laan: "ik heb tegen Laurens 1,a1'tljcongressen en het ter discussie blij 
Jan gezegd: ik begrijp dat jij vond dat het allemaal niet goed liep. ik be~ name zullen de partij alleen maar meer 
grijp ook dat je vond dat je de zaak moest overnemen. De kinderen zijn 
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RUST IN DE PARTIJ? wat te wild, dus papa moet optreden. ik weet dat de kinderen even onge- 
manierd waren, maar mama is nu thuis, dus de oppas kan naar huis., 212  

n Lousewies van der Laan zijn rol als Dat moet je natuurlijk niet tegen de politieke veteraan zeggen. Brinkhorst: 
n, is de behoefte groot om de rust in de "Natuurlijk wist ik dat ik in de ogen van de jongeren een dinosaurus was. 
uidt opnieuw: wie krijgt die regie? Van Maar er bestond toch ook altijd waardering en wederzijds respect. Nu 
md over bestaan. In NRC Handelsblad kreeg ik de indruk dat de fractie dacht: uit de weg jij, wij willen aan de 
ische koers wordt bepaald door de lei- bak. Die overtrokken behoefte van de fractie om zelfstandig te zijn, werd 
bestuur geweest en daar heb ik dat be- alleen maar sterker na het aantreden van Lousewies."213  Dat constateert 
rdt uitgezet door de fractie in de Twee- ook partijvoorzitter Dales. "De afstand (tussen fractie en bewindslieden 
egie moet komen, lijkt me duidelijk. "2  MvdL) werd eerder groter dan kleiner. Waar Boris nog wel probeerde om 
rindt dat er vanaf nu een "strakke regie" bruggen te slaan, was Lousewies stelliger en stelde ze nog vaker ter dis- 
eft  mensen - en dus ook de eigen leden eussie is dit nog wel ons kabinet? Het verdedien van het kabinetsbeleid 
jde daarvan is dat het soms verdomd werd voor de fractie steeds problematischer."21  Van der Laan lijkt uit het 
uiwagen te houden." Dat moet verande- Uruzgan-debacle voor zichzelf te hebben geconcludeerd dat wat Dittrich 
ien met fractievoorzitter Van der Laan is overkomen haar nooit mag gebeuren. Van der Laan zal zich niet door 
jnen gaan uitzetten en de onderlinge de bewindslieden laten vertellen wat het fractiestandpunt dient te zijn. Ze 
partij moet wat minder amateuristisch zal zich niet laten dwingen om standpunten terug te draaien. En als ze a 
goede bedoelingen van Dales ten spijt. zegt, zal ze ook b zeggen, zoals ze in interviews onderstreept. 
de lijnen zal het voorlopig niet komen. Hoe krijgje rust in de partij als de belangrijkste spelers elkaars positie 

dat onmogelijk maken, blijkt al tijdens niet erkennen, ze allemaal en ander beeld hebben bij waar het met de 
w gekozen fractievoorzitter en vicepre- partij naartoe moet en een goed gesprek daarover eigenlijk onmogelijk is? 
en Brinkhorst kennen elkaar goed. Ze De vraag begint zich op te dringen of D66 de verkiezingen van 2007 nog 
ei in Brussel: Brinkhorst als directeur- wel gaat overleven. Gerard Schouw: "Dit was ook wel de periode dat we 

Laan als medewerker van Eurocommis- in de Eerste Kamerfractie tegen elkaar zeiden: we hebben een fijne tijd 
is Brinkhorst die de Europagezinde Van gehad en de partij heeft veel kunnen betekenen voor de samenleving, 

voor D66 lijsttrekker bij de Europese maar nu gaat wel het licht uit. Wij dachten echt dat het niet meer te red- 
le nieuwe verhoudingen als vicepremier den was.  This  is it."215  De partij heeft al twee keer eerder in haar geschie- 
der goed tussen de twee partijgenoten. denis in een crisis verkeerd (in 1974-75 en 1982-84), maar het feit dat 
ms-Jan: Boris is weg, ik ben nu fractie- D66 zich wonderwel steeds weer wist te herstellen, mag geen reden zijn 
lijk hebben hoe de verhoudingen liggen. tot optimisme. Door alle gebeurtenissen heeft D66 haar geloofwaardig- 
maar de fractie gaat over de koers." heid verloren. Er resten slechts veertien maanden tot de Tweede Kamer- 

t valt slecht bij Brinkhorst. Brinkhorst: verkiezingen en dat is kort. Zelfs als D66 er onder leiding van de nieuwe 
onclusie uit Uruzgan die ik had getrok- fractievoorzitter voor kiest om het roer radicaal om te gooien, is het de 
ze in een nog eerder stadium de zaken vraag of de partij voldoende tijd heeft om haar vernieuwde profiel tijdig 
voor te zorgen dat de ministers haar niet vorm en inhoud te geven. Het zal voor D66 - zelfs met een grootscheepse 
was verbijsterd. Je zou zeggen: een ezel imagocampagne - buitengewoon moeilijk worden om in mei 2007 een 
ifde steen. Maar de fractie deed dat wel, redelijke verkiezingsuitslag te halen. Het beperken van het verlies lijkt het 
"Dat was absoluut niet de bedoeling, het hoogst haalbare. Voorlopig doen de democraten er verstandig aan om alle 
je de  acting  partijleider was. De fractie aandacht te richten op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor 
ar iets te vertellen had." Daarmee staan is het van belang dat op korte termijn de rust in de partij terugkeert. Extra 
p. Van der Laan: "ik heb tegen Laurens- partijcongressen en het ter discussie blijven stellen van de regeringsdeel- 
d dat het allemaal niet goed liep. ik he- name zullen de partij alleen maar meer schade berokkenen. De periode na 
aak moest overnemen. De kinderen zijn 
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de gemeenteraadsverkiezingen zal D66 hard nodig hebben om intern orde ruim voordat de campagne echt op g 
op zaken te stellen en een heldere koers voor de toekomst uit te stippelen. vooral aan de Tweede Kamerfractie. 

delijk bestuur op "dat de fractie zich 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN raadsverkiezingen niet richt op de thei 

leren. Het vooruit denken ontbreekt." 
Het Uruzgan-debacle en de wisseling van het fractievoorzitterschap spe.. geen strategische lijn voor de campag 
len zich af een maand voordat in heel Nederland gemeenteraadsverkie- gische thema's en dat is een probleem 
zingen worden gehouden. Democraten in het hele land staan voor de  on-  zo constateert het bestuur in decemi 
mogelijke opgave om vier weken campagne te voeren, wetende dat die stuurt partijvoorzitter Dales op pad oi 
campagne noodgedwongen in het teken zal staan van Uruzgan en het spraken te maken over de inhoudelijk 
beleid van het kabinet-Balkenende  II,  in plaats van lokale thema's en dati gebeuren in de zogeheten stuurgr 
lokale standpunten. Alles waar de democraten de afgelopen jaren op  lo-  is gevormd en waarin naast de partijv 
kaal niveau hebben bereikt, dreigt ondergesneeuwd te raken door de één van de bewindslieden zit. De tijd 
beeldvorming in het Uruzgan-debat. Het beeld van een partij wordt im- huii voorzitter mee en indien nodig m 
mers voor een belangrijk deel bepaald door hoe de partij het landelijk onder druk zetten.219  Maar Dales kr 
doet. Heeft een partij landelijk succes (zoals D66 in 1994) dan profiteren ruimte, laat staan dat hij de Tweede I 
de afdelingen daarvan. Ligt een partij landelijk onder vuur (zoals D66 nu) spraken kan bewegen. Het is typeren 
dan doet dat op lokaal niveau pijn. Veel D66'ers hebben geen zin meer canipagneorganisatie functioneert nie 
om het beleid van 'hun' Tweede Kamerfractie nog langer op straat uit te fractie niet gezamenlijk optrekken. Ui 
leggen en de kabinetsdeelname van hun partij te verdedigen, maar één enkele keer bijeen te zijn ge 

De plannen voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen leider veelvuldig overleg met zijn ca 
liggen al in het najaar van 2005 klaar. De democraten doen in 222 ge- hebben, zo constateert de campagnelei 
meenten aan de verkiezingen mee, in 175 gemeenten gebeurt dat met een er in de fractie of in het bewindsliec 
zelfstandige lijst. Net  als in 2002 betekent dat dat de democraten in onge- sa.' Ook het landelijk bestuur maak 
veer de helft van de gemeenten aan de verkiezingen meedoen. In 214 Tweede Kamerfractie voert een eigen i 
gemeenten doet D66 niet mee. Belangrijkste reden: een gebrek aan kan- genomen besluiten van het campagnet 
didaten).216  'Communicatie' is het sleutelwoord bij de organisatie van de Re stukken uit deze periode te lezen. I 
campagne, die geleid wordt door Herbert-Jan Hiep. Het faciliteren van den in campagnetijd twee totaal gesch 
communicatie tussen de afdelingen en het Landelijk Bureau en tussen bestuur en het campagneteam aan de 
afdelingen onderling om ervaringen uit te wisselen, een helpdesk op het lllerl±actie aan de andere kant.  Camp  
Landelijk Bureau die ook in de avonden en weekenden bereikbaar is en ook enigszins verbitterd vast "dat er ti 

een actieve campagne waarin mensen rechtstreeks worden benaderd. Als pagile geen centraal gedeelde koers be 
Hiep zijn plannen aan het landelijk bestuur presenteert, zijn de bestuurs- uitstraling van de partij. Iedereen dee 
leden positief, maar tegelijkertijd ook bezorgd over de actieve leden in de Andere partijonderdelen en  function  
achterban die door alle negatieve publiciteit de straat niet meer op durven. Potentiële spaak in het wiel gezien." E 
Hele afdelingen kunnen zich niet vinden in het landelijke beleid van D66. ccii -cultuur van selectieve bilateraaltji 
Campagneleider Hiep is zich ervan bewust dat er afdelingen zijn die hulp leg en kon ook geen bundeling van ha 
nodig hebben en ook de Jonge Democraten zullen een actieve bijdrage Eind januari lijkt het landelijk be 
leveren aan de campagne, zo stelt hij het bestuur gerust.  217  Maar één as- hebben gegooid. "De verpakking is g 
pect blijft volledig onderbelicht en dat is de inhoudelijke boodschap het bestuur vast.224  Achteraf constat 
waarmee D66 zich tijdens de campagne zal profileren. Hiep mag de orga- eigenlijk al vanaf het begin onbegonne 
nisatie van de campagne dan op orde hebben, over de inhoudelijke  the-  UC op een positieve manier te profilen 
ma's is niet nagedacht. Dat realiseert ook het landelijk bestuur zich, al van ongeloofwaardig' en 'onbetrorm 

204 



DE AFGROND PARTIJ IN CRISIS 

D66 hard nodig hebben om intern Ode  ruim voordat de campagne echt op gang komt. En het bestuur wijt dat 
koers voor de toekomst uit te stippelen vooral aan de Tweede Kamerfractie. Al in december 2005 merkt het lan- 

(lelijk bestuur op "dat de fractie zich in de campagne voor de gemeente- 
ADSVERKIEZINGEN raadsverkiezingen niet richt op de thema's waar D66 zich mee kan profi- 

leren. Het vooruit denken ontbreekt." Het bestuur is van mening dat er  
ling  van het fractievoorzitterschap spe geen strategische lijn voor de campagne is uitgezet: "Er zijn geen strate- 

heel Nederland gemeenteraadsverkie. aische thema's en dat is een probleem dat steeds meer naar voren komt", 
aten in het hele land staan voor de zo constateert het bestuur in december 2005.218  Het landelijk bestuur 
campagne te voeren, wetende dat die stuurt partijvoorzitter Dales op pad om met de Tweede Kamerfractie af- 
teken zal staan van Uruzgan en het spraken te maken over de inhoudelijke lijn voor de campagne. Dat moet 

le  II,  in plaats van lokale thema's en dan gebeuren in de zogeheten stuurgroep, die speciaal voor de campagne 
democraten de afgelopen jaren op [o is gevormd en waarin naast de partijvoorzitter ook de fractievoorzitter en 

gt ondergesneeuwd te raken door cle één van de bewindslieden zit. De tijd dringt, zo geven de bestuursleden 
at. Het beeld van een partij wordt j1 hun voorzitter mee en indien nodig moet Dales de stuurgroep maar flink 
paald door hoe de partij het landelijk onder druk zetten. 219 Maar Dales krijgt in de stuurgroep geen enkele 
ces (zoals D66 in 1994) dan profiteren ruimte, laat staan dat hij de Tweede Kamerfractie tot afstemming en af- 
rtij landelijk onder vuur (zoals D66 nu) spraken kan bewegen. Het is typerend voor de situatie binnen D66: de 
i. Veel D66'ers hebben geen zin meet campagneorganisatie functioneert niet of nauwelijks omdat bestuur en 
amerfractie nog langer op straat uit te 11-actie niet gezamenlijk optrekken. Uiteindelijk blijkt de stuurgroep zelfs 
i hun partij te verdedigen. maar één enkele keer bijeen te zijn geweest.  220  Hiep belegt als campagne- 

,e voor de gemeenteraadsverkiezingen leider veelvuldig overleg met zijn campagneteam, maar die overleggen 
[daar. De democraten doen in 222 ge- hebben, zo constateert de campagneleider, "nauwelijks aansluiting op wat 
in 175 gemeenten gebeurt dat met een er in de fractie of in het bewindsliedensmaldeel beslist werd vice ver- 
etekent dat dat de democraten in onge- sa. „221 Ook het landelijk bestuur maakt zich hier ernstig zorgen over: "De 
man de verkiezingen meedoen. In 214 Tweede Kamerfractie voert een eigen regie en komt bijvoorbeeld terug op 
:langrijkste reden: een gebrek aan kan- genomen besluiten van het campagneteam"222, zo valt in de vertrouwelij- 
sleutelwoord bij de Organisatie van de ke stukken uit deze periode te lezen. Kortom: binnen D66 opereren  mid- 
Herbert-Jan Hiep. Het faciliteren van den in campagnetijd twee totaal gescheiden circuits: die van het landelijk 
n en het Landelijk Bureau en tussen bestuur en het campagneteam aan de ene kant en die van de Tweede Ka- 

111 uit te wisselen, een helpdesk op het merfractie aan de andere kant. Campagneleider Hiep stelt achteraf dan 
ionden en weekenden bereikbaar is cii ook enigszins verbitterd vast "dat er tot in de laatste weken van de  cam- 
sen rechtstreeks worden benaderd. Als pagne geen centraal gedeelde koers bestond ten aanzien van de landelijke 
k bestuur presenteert, zijn de bestuurs- uitstraling van de partij. Iedereen deed wat hem of haar het beste leek. 
ok bezorgd over de actieve leden in de Andere partijonderdelen en functionarissen werden daarbij vooral als 
ubliciteit de straat niet meer op durven, potentiële spaak in het wiel gezien." Binnen de partijtop van D66 heerste 
inden in het landelijke beleid van D66. een "cultuur van selectieve bilateraaltjes. Daarin paste geen centraal over- 
bewust dat er afdelingen zijn die hulp leg en kon ook geen bundeling van krachten tot stand komen. „223 

emocraten zullen een actieve bijdrage Eind januari lijkt het landelijk bestuur al de handdoek in de ring te 
hij het bestuur gerust.217  Maar één as- hebben gegooid. "De verpakking is goed, maar de doos is leeg", zo stelt 
en dat is de inhoudelijke boodschap het bestuur vast.  224  Achteraf constateert campagneleider Hiep dat het  
agile  zal profileren. Hiep mag de orga- eigenlijk al vanaf het begin onbegonnen werk was om D66 in de campag- 
rde hebben, over de inhoudelijke  the-  ne op een positieve manier te profileren: "Met de aanhoudende reputatie 
eert ook het landelijk bestuur zich, a[ van 'ongeloofwaardig' en 'onbetrouwbaar' waren er nagenoeg geen is- 
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sues  waarvan we verwachtten dat we ze met succes zouden kunnen claj- de bezem moet erdoor. Nieuwe gezicht 
men en voor ons in de landelijke campagne zouden kunnen laten werken. uitstraling kunnen geven en die de stru 

Bovendien was het duidelijk dat er bij de afdelingen heel weinig draag- kunnen pakken. De kiezer heeft gespi 

vlak zou zijn voor een landelijk getinte campagne met centrale thema's en Namen worden niet genoemd, maar het 

een landelijke slogan. De nadruk moest vooral komen te liggen op de op liet oog hebben. Alleen zullen die 

lokale campagnes." Vandaar de focus op facilitering van de afdelingen \ a ti  hun partijgenoten. 

met een helpdesk, drukwerkservice, sprekerscoördinatie, campagnemail Na alle perikelen rondom de geko3 

en dergelijke. Op die manier moeten de afdelingen in staat worden ge- nllssle doet de uitslag van de gemeente 

steld om een eigen, lokaal getinte campagne te voeren. Maar de bereid- DÔÔ regelrecht op haar ondergang afkc 

heid om, ook al is het campagnetijd, voor D66 de straat op te gaan, blijkt mei alles waar het voor staat, wordt de 

uiteindelijk gering, zo moet ook campagneleider Hiep vaststellen: "De gen:' zegt oud-minister  Thom  de Gra 

meest succesvolle campagnes waren vaak terug te voeren op de kwaliteit erop of eronder voor D66," erkent ook 

van individuele personen, van een 'campagnecultuur' was nauwelijks Jan \Volffensperger in diezelfde krant.2  

sprake. „225 ronduit pet," begint fractievoorzitter V 

Het resultaat is even onvermijdelijk als dramatisch: bij de verkieziji- haar toespraak voor de verzamelde le 

gen op 7 maart raakt D66 weer een derde van haar raadszetels kwijt. Nog uitziet hebben we ruim een derde  mind  

maar 2,6 procent van de kiezers vertrouwt zijn stem toe aan de democra- we hadden. Dat doet pijn, en niet zo' 

ten.  226  Het is de tiende verkiezingsnederlaag op een rij voor de democra- voor uitstekend werk onze mensen he 

ten. Al twaalf jaar lang verliest de partij bij iedere verkiezing aanhang. hoeveel talent er rondloopt in de partij 

Terwijl D66 een potentieel electoraat heeft van ongeveer tien tot vijftien weinig voor een partij met de mensen, 

procent en de afgelopen decennia toch altijd wel kon rekenen op de steun Van der Laan vindt dat de democraten 

van zo'n vier tot vijf procent van de kiezers, vormt de uitslag op 7 maart gaan tot de orde van de dag. We hebb 

een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van de partij. Van de 277 raads- een rij verkiezingen verloren. Al twal 

zetels die D66 had, houdt de partij er 148 over.  227  Ondanks de slechte wat kleiner. En ik ben niet van plan d 

uitslag zijn er ook vijftien gemeenten waar D66 weet te winnen: De Bill., zoeken dan bij onszelf. Want alleen a 

Utrecht, Zeist, Wageningen, Nijmegen, Gennep, Lisse, Woensdrecht. kunnen we er ook wat aan doen. „231 1v 

Roosendaal, Zaltbommel, Ronde Venen, Naarden, Velsen en Bloemen- ban niet een peptalk een hart onder de r 

daal. Al deze D66-afdelingen worden kort na de verkiezingen door partij- 
voorzitter Dales bezocht. Dit komt hem op veel kritiek te staan. Door '\Ve zijn een kleine partij met grote 

champagne te gaan drinken op plaatsen waar de partij heeft gewonnen, politiek bedrijven. Eerlijk. Beter. Li 

geeft Dales volgens velen blijk van weinig empathie met al die afdelingen w illen we zoveel mogelijk van ons pi 

waar ondanks hard werken de raadszetels verloren gingen. Vooral gisch dat wij met zes zetels niet het h 

Noord-Nederland komt de klap hard aan. In Friesland weet D66 geen zetten. Dan moet de kiezer ons grot 

enkele raadszetel te behouden. In grote delen van de provincie bestaat de dingen zeker. Namelijk dat wij in el] 

partij nauwelijks meer. In een boze brief aan het landelijk bestuur en de hebben gezeten méér hebben beteken 

Tweede Kamerfractie wijt het bestuur van de regio Fryslân de teleurstel- in haar héle bestaan heeft waargemaa 

lende verkiezingsuitslag aan "het zwabberende en dilettantistische optre- hilariteit in de zorg dan de SP ooit zi 

den van de Tweede Kamerfractie." Maar ook het bestuur, "dat daartegen kelijke sociaaleconomische hervormi 

onvoldoende is opgetreden en soms zelfs de verwarring versterkte" krijgt 66k onder Wouter Bos, te laf voor w: 

verwijten. De Friese D66'ers vinden dat de verantwoordelijke personen in rnéér investeren in onderwijs en ken 

de partijtop uit de teleurstellende verkiezingsuitslag hun consequenties elkaar opgeteld hebben beloofd in hu 

moeten trekken: "Wij menen dat de ontstane situatie consequenties moet 
hebben voor de bezetting op de centrale posten. Wij zeggen het ronduit: 
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we ze met succes zouden kunnen clai- de bezem moet erdoor. Nieuwe gezichten zijn nodig die de partij nieuwe 
rmpagne zouden kunnen laten werkew uitstraling kunnen geven en die de structuur van de partij grondig aan te 

r bij de afdelingen heel weinig draag- kunnen pakken. De kiezer heeft gesproken en wacht op antwoord! „228 
inte campagne met centrale thema's en Namen worden niet genoemd, maar het is duidelijk wie de Friese D66'ers 
moest vooral komen te liggen op de op het oog hebben. Alleen zullen die geen gehoor geven aan de oproep 
wus op facilitering van de afdelingen van hun partijgenoten. 

e, sprekerscoördinatie, campagnemait Na alle perikelen rondom de gekozen burgemeester en de Uruzgan- 
ten de afdelingen in staat worden ge- missie doet de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vermoeden dat 
campagne te voeren. Maar de bereid- D66 regelrecht op haar ondergang afkoerst. "Het bestaansrecht van D66, 

d, voor D66 de straat op te gaan, blijkt met alles waar het voor staat, wordt de inzet van de komende verkiezin- 
campagneleider Hiep vaststellen: "De gen," zegt oud-minister  Thom  de Graaf in dagblad Trouw. "Het wordt 
mn vaak terug te voeren op de kwaliteit erop of eronder voor D66," erkent ook voormalig fractievoorzitter Gerrit- 
,n 'campagnecultuur' was nauwelijks Jan Woiffensperger in diezelfde krant.229  "ik vind deze verkiezingsuitslag 

ronduit pet," begint, fractievoorzitter Van der Laan op de uitslagenavond 
lelijk als dramatisch: bij de verkiezin- haar toespraak voor de verzamelde leden van D66. "Zoals het er naar 

t derde van haar raadszetels kwijt. Nog uitziet hebben we ruim een derde minder zetels in de gemeenteraden dan 
rtrouwt zijn stem toe aan de democra- we hadden. Dat doet pijn, en niet zo'n beetje ook. Omdat ik weet wat 

;nederlaag op een rij voor de democra- voor uitstekend werk onze mensen hebben gedaan in de gemeenten en 
e partij bij iedere verkiezing aanhang. hoeveel talent er rondloopt in de partij. Maar bovenal vind ik het veel te 
aat heeft van ongeveer tien tot vijftien weinig voor een partij met de mensen, de ideeën en het lef van D66."230  
:och altijd wel kon rekenen op de steun Van der Laan vindt dat de democraten met deze uitslag "niet zomaar over 

Ie kiezers, vormt de uitslag op 7 maart gaan tot de orde van de dag. We hebben vandaar voor de tiende keer op 

denis van de partij . Van de 277 raads- een rij verkiezingen verloren. Al twaalf jaar lang worden we elke keer 
tij er 148 over .227 Ondanks de slechte wat kleiner. En ik ben niet van plan de oorzaak daarvan ergens anders te 
ten waar D66 weet te winnen: De Bitt, zoeken dan bij onszelf. Want alleen als we naar onszelf durven kijken, 
inegen, Gennep, Lisse, Woensdrecht. kunnen we er ook wat aan doen.  „231  Van der Laan probeert haar achter- 
Venen, Naarden, Velsen en Bloemen- ban met een peptalk een hart onder de riem te steken. 
len kort na de verkiezingen door partij- 
rit hem op veel kritiek te staan. Door "We zijn een kleine partij met grote pretenties. Wij willen een andere 
aatsen waar de partij heeft gewonnen, politiek bedrijven. Eerlijk. Beter. Zuiver. En open. En tegelijkertijd 

t weinig empathie met al die afdelingen willen we zoveel mogelijk van ons programma waar maken. Het is lo- 
aadszetels verloren gingen. Vooral in gisch dat wij met zes zetels niet het héle beleid naar onze hand kunnen 
iard aan. In Friesland weet D66 geen zetten. Dan moet de kiezer ons groter maken. Maar ik weet een paar 
grote delen van de provincie bestaat de dingen zeker. Namelijk dat wij in elke periode dat wij in de regering 
e brief aan het landelijk bestuur en  dc  hebben gezeten méér hebben betekent voor het milieu dan GroenLinJcs 
tuur van de regio Fryslân de teleurstel- in haar héle bestaan heeft waargemaakt; dat wij méér doen voor de  so- 
zwabberende en dilettantistische optrc- lidariteit in de zorg dan de SP ooit zal bereiken en dat wij de noodza- 
"Maar ook het bestuur, "dat daartegen keljke sociaaleconomische hervormingen doorvoeren waar de PvdA, 
is zelfs de verwarring versterkte" krijgt  óók  onder Wouter Bos, te laf voor was. Daar komt dan nog bij dat wij 
n dat de verantwoordelijke personen in méér investeren in onderwijs en kennis dan PvdA, VVD en CDA bij 
verkiezingsuitslag hun consequenties elkaar opgeteld hebben beloofd in hun verkiezingsprogramma' S.„232 

Ie ontstane situatie consequenties moet 
entrale posten. Wij zeggen het ronduit: 
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Boris Dittrich, nog maar vier weken eerder afgetreden als politiek leider lân Op sympathie van hun partij leid 
van de democraten, trekt zich de uitslag persoonlijk aan: "Het is te wijten niet te rekenen. In Nieuwe Revu zegt L 
aan stommiteiten van de Kamerfractie.  „233  Ook partijvoorzitter Frank het raar. Of je zit erin, of niet.  For  bett 
Dales reageert teleurgesteld op de verkiezingsuitslag. "ik denk dat in deze clan niet gewoon een nieuwe partij? Mi 
uitslag veel proteststemmen tegen het kabinetsbeleid zitten. De lokale Blij lof ga weg, zou ik zeggen. „241 
politici zijn gestraft terwijl ze echt wel hun best hebben gedaan.  „234  Dat 
vindt ook minister Pechtold, die uit ervaring spreekt. "Na tien jaar lokale LIBERAAL-DEMI 
ervaring weet ik wat het is. Je hebt je stinkende best gedaan, niet alleen in 
de campagne, maar vier jaar lang. En dan dat lamlendige gevoel dat je Twee dagen na de gemeenteraadsverk 
lokaal die landelijke trend niet hebt kunnen ombuigen. "2 Dales ziet dat 2006, komen de Tweede Kamerfractie, 
als bewijs dat gemeenteraadsverkiezingen voortaan gespreid moeten landelijk bestuur in het BPO bij elkaar 
plaats vinden, zoals minister Pechtold heeft voorgesteld. "Nu beheerst de evaluatie van de voorafgaande weken 
landelijke politiek de lokale verkiezingen. Landelijke politici behandelen verkeerd gedaan voor en tijdens het de 
lokale verkiezingen als hun speeltje. Zo'n televisiedebat met alle fractie- Afgesproken wordt dat de D66-fractie  ii  
voorzitters is een verkrachting van de gemeenteraadspolitiek. Zolang we Eddy Schuyer, Gerard Schouw en Hans 
dit in stand houden, zullen mensen ons op het landelijke beleid blijven 2004 als senator heeft opgevolgd) een a 
afrekenen.  „236 

 Minister Brinkhorst reageert echter laconiek op de verkie- waarin de partij zich bevindt en met voo 
zingsnederlaag. "ik heb ook een tijd meegemaakt dat we 0,7 procent van toekomst van de partij. Het resultaat is 
de stemmen hadden, dus ik ben niet onder de indruk. „237 raal-democraten', een notitie die de drie 

Brinkhorst mag zich dan geen zorgen maken, de meeste andere demo-  \'óór  de gemeenteraadsverkiezingen he 
craten doen dat wel. Op  1 april komen landelijke en lokale D66'ers in dinsdag hadden we fractievergadering 
Utrecht bij elkaar om de dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen bezig met de partij en wat er allemaal g 
te evalueren.238  De goed bezochte bijeenkomst dient vooral een therapeu- problemen erger werden, werd dat uurt 
tisch doel, het is een moment waarop vrijwilligers uit het hele land stoom liberaal-democraten' is de vrucht van 
kunnen afblazen. Journalisten die op het evenement in muziekcentrum Eerste Kamerfractie. Schouw: "Als je 
Vredenburg zijn afgekomen, worden bij aanvang verzocht de zaal te ver- Werken met een plan en iedereen veren 
laten. De partijtop wil dat de aanwezige leden zich vrij kunnen uitsprc- een gegeven moment het initiatief genoa 
ken, zonder dat ze bang hoeven zijn dat hun woorden de volgende dag in We analyseren de situatie op hoofdlijner 
de krant zullen staan. Rondom de besloten sessie klinken wisselende hoofd lijnen."242  Het evaluatiemoment n 
geluiden. Minister Pechtold stelt na afloop dat hij het "een heel positief iaads \  erkiezingen is voor de senaatsfrac 
geheel" vond en fractievoorzitter Van der Laan vindt dat haar partij een lyse le komen. 
grote rol speelt in een succesvol kabinet en daarom vooral de moed erin In hun notitie constateren de D66-si  
moet houden. Met de woorden "ik ben trots op onze club" probeert ze D66 de afgelopen jaren heeft doorgema 
vooral optimisme uit te stralen. Maar er heerst ook veel onvrede. Journa- dertien jaar regeringsdeelname." Belang 
listen weten sommige lokale democraten de uitspraak te ontlokken dal van D66 hebben door de deelname aan I 
wat hen betreft de hele Tweede Kamerfractie zou moeten opstappen. - seranderd. Van een partij "links van in 
De bijeenkomst in Vredenburg levert geen enkel concreet resultaat op, of leClils van het midden". De senatoren st 
het moet zijn dat in ieder geval de schijn van enige zelfreflectie is opge- heeft ontbroken aan "politiek managem 
houden. De D66-afdeling in Lelystad heeft dan al besloten om naar aan- de geloofwaardigheid van D66 is aangi 
leiding van het slechte resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen (nul Onduidelijk is wat D66 te bieden heeft. I: 
zetels) onder een andere naam verder te gaan: Democraten Lelystad. Ook gesteld dat D66 is afgedreven van "de i 
D66 in de Provinciale Staten van Fryslân overweegt vanwege het negn het stimuleren van vrijheid en individu 
tieve imago van D66 de partijnaam te veranderen in Democraten Frys Waarborgen van vrijheid en individuele 
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ten eerder afgetreden als politiek leider in.240  Op sympathie van hun partijleider hoeven de kritische afdelingen 
titsiag persoonlijk aan: "Het is te wijtel3 niet te rekenen. In Nieuwe Revu zegt Lousewies van der Laan: "ik vind 
fractie."233  Ook partijvoorzitter Franl t raar. Of je zit erin, of niet.  For better  or  for worse.  Waarom begin je 
verkiezingsuitslag. "ik denk dat in deze dan niet gewoon een nieuwe partij? Met dit soort getwijfel heb ik niks. 
n het kabinetsbeleid zitten. De lokale Blijf of ga weg, zou ik zeggen. „241  
it  wel hun best hebben gedaan. „234 Dat  
it  ervaring spreekt. "Na tien jaar lokale LIBERAAL-DEMOCRATEN 
tje stinkende best gedaan, niet alleen in 
. En dan dat lamlendige gevoel dat je Twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, op donderdag 9 maart 
bt kunnen ombuigen „2 Dales ziet dat 2006, komen de Tweede Kamerfractie, de D66-bewindspersonen en het 
rkiezingen voortaan gespreid moeten landelijk bestuur in het BPO bij elkaar om de situatie te bespreken. Een  
told  heeft voorgesteld. "Nu beheerst de evaluatie van de voorafgaande weken is onontbeerlijk: wat heeft D66 
ezingen. Landelijke politici behandelen verkeerd gedaan voor en tijdens het debat over de missie naar Uruzgan? 
je. Zo'n televisiedebat met alle fractie- Afgesproken wordt4at de D66-fractie in de Eerste Kamer (bestaande uit 
a de gemeenteraadspolitiek. Zolang we Eddy Schuyer, Gerard Schouw en Hans Engels, die Jacob Kohnstamm in 
sn ons op het landelijke beleid blijven 2004 als senator heeft opgevolgd) een analyse zal maken van de situatie 
reageert echter laconiek op de verkie- \yaarin de partij zich bevindt en met voorstellen zal komen voor de nabije 

Lid meegemaakt dat we 0,7 procent van toekomst van de partij. Het resultaat is de vertrouwelijke notitie 'Libe- 
t onder de indruk."237  mal-democraten', een notitie die de drie D66-senatoren eigenlijk al ruim 
zorgen maken, de meeste andere demo- vóór de gemeenteraadsverkiezingen hebben opgesteld. Schouw: "Elke 
omen landelijke en lokale D66'ers in dinsdag hadden we fractievergadering en dan waren we vaak een uur 

:h verlopen gemeenteraadsverkiezingc,i bezig met de partij en wat er allemaal gebeurde en speelde. Naarmate de 
bijeenkomst dient vooral een therapen- problemen erger werden, werd dat uurtje ook steeds langer." De notitie 
:op vrijwilligers uit het hele land stoom liberaal-democraten' is de vrucht van deze uurtjes vergaderen door de 

op het evenement in muziekcentrum Eerste Kamerfractie. Schouw: "Als je iets moet oplossen, dan moet je 
en bij aanvang verzocht de zaal te ver- werken met een plan en iedereen verenigen op dat plan. Dus ik heb op 
wezige leden zich vrij kunnen uitspre- een gegeven moment het initiatief genomen en gezegd: ik maak een plan, 
jn dat hun woorden de volgende dag in we analyseren de situatie op hoofdlijnen en we komen met een koers op 
Ie besloten sessie klinken wisselende hoofdlijnen.  „242  Het evaluatiemoment na de nederlaag bij de gemeente- 
ia afloop dat hij het "een heel positie l' raadsverkiezingen is voor de senaatsfractie hèt moment om met hun ana- 
Van der Laan vindt dat haar partij een lyse te komen. 
:abinet en daarom vooral de moed erin In hun notitie constateren de D66-senatoren dat de dalende lijn die 
k ben trots op onze club" probeert ze D66 de afgelopen jaren heeft doorgemaakt niet alleen komt door "bijna 
aar er heerst ook veel onvrede. Journa- dertien jaar regeringsdeelname." Belangrijker is dat het beeld dat kiezers 
iocraten de uitspraak te ontlokken dat van D66 hebben door de deelname aan het tweede kabinet-Balkenende is 
Lamerfractie zou moeten opstappen.23  veranderd. Van een partij "links van het midden" is D66 nu een partij 
ert geen enkel concreet resultaat op, of 'rechts van het midden". De senatoren stellen vast dat het binnen de partij 
schijn van enige zelfreflectie is opge- heeft ontbroken aan "politiek management en leiderschap", dat daardoor  

tad  heeft dan al besloten om naar aan- de geloofwaardigheid van D66 is aangetast en dat het voor de kiezers 
)ij de gemeenteraadsverkiezingen (nul onduidelijk is wat D66 te bieden heeft. In de vertrouwelijke notitie wordt 
Ier te gaan: Democraten Lelystad. Ook gesteld dat D66 is afgedreven van "de redenen waarom ze is opgericht: 
Fryslân overweegt vanwege het nega- het stimuleren van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid en het 
m te veranderen in Democraten Frys- waarborgen van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid door een 

209 



LANGS DE AFGROND PARTIJ IN 

adequate inrichting van de rechtstaat en door democratisering." In de zouden bedrijven. We legden de lat hoc 
notitie wordt een aantal "bouwstenen" benoemd die het tij zouden kunnen een 8 van ons verwachten. ik vind dat 
keren. In de eerste plaats moet de "leegloop" worden tegengegaan: be- onszelf een 4. We zijn een gewone Haa 
staande leden moeten aan de partij worden gebonden en er moeten nieu- juist niet wilden zijn." Terugblikkend c 
we leden worden geworven. Er moet centrale regie komen over standpun- Laan: "Als je dreigt met een kabinetscri 
ten en media-uitingen: "gezamenlijkheid gaat boven solistisch optreden in dat waarmaken. Het is zo onwaarachtig 
de pers." Inhoudelijk moet D66 "terug naar de kern van de partij" en de der Laan is D66 hierdoor haar geloofw 
voor D66 kenmerkende politieke handelen, "geen spelletjes, geen popu- peilingen op twee zetels staat, moetje 
lisme, weloverwogen en onderbouwd en voorspelbaar", moet weer in ere digheid als partij bent kwijtgeraakt."246  
worden hersteld. De regeringsdeelname wordt als gegeven beschouwd. Dat Van der Laan wel aanvoelt dal 
maar D66 moet het regeringsbeleid "niet klakkeloos steunen." Concreet h1a1 voor ophef gaat zorgen, blijkt uit I 
zou de Tweede Kamerfractie van D66 het kabinetsbeleid op de onder- een brief schrijft aan de regionale en 
werpen economie, zorg en sociale zekerheid wel moeten steunen, maar geuwroordigers van D66 in het land, di 
het vreemdelingenbeleid, het milieubeleid en het beleid ten aanzien van mail verspreidt. Daarin schrijft ze dat z 
privacy en democratie niet. Om de nieuwe koers te markeren en D66 gezegd en waarom. 
duidelijker te profileren, stelt de Eerste Kamerfractie in de notitie voor 
om het etiket 'sociaal-liberaal' vervangen door 'liberaal-democraten' of lk vind dat wij aan de kiezers moet 
'vrijzinnig-democraten'. 243 hebben begrepen. En zoiets kun je ni 

Als in een van de volgende BPO's op het ministerie van Economische toon richting onze partijtop, de Tweec 
Zaken de notitie van de senaatsfractie ter tafel komt en de hoofdrolspelers tin<,  mezelf Als voorzitter van de Twi 
in de partijtop wederom met elkaar in de clinch liggen over de te volgen ker nu, als mijn eerste taak om mijn I 
koers, geeft minister Pechtold aan dat hij wel brood ziet in de voorstellen Maar met het zetten van een streep or 
van Schouw en zijn collega's. "Okee", zegt Schouw, "dan heb jij onze natuurlijk niet veilig gesteld. Het gaat 
steun.  „244  En daarmee lijken de kaarten in de partijtop voorlopig geschud spectief ik geloof in onze idealen, oi 

argumenten, in onze mensen en in  on  
ONGELOOFWAARDIG landschap. ik hoop dus dat iedereen 

ding vandaag niet bedoeld is om de pa 
"Ik heb ontzettend veel zin om er tegenaan te gaan. De vechtlust is erkenning richting de kiezer die nodi 
groot", zegt Lousewies van der Laan kort nadat ze fractievoorzitter IS trouwen te gaan herwinnen. „247 
geworden in een interview met de Volkskrant.245  En: "Hoofddoel is dat de 
rust terugkeert in de partij." Nadat het stof van de gemeenteraadsverkie -  Van der Laan heeft gelijk als ze zegt dat 
zingen is neergedaald, breekt een periode aan waarin de democraten in ilactie van D66 de afgelopen twee jaal 
alle rust een koers voor de toekomst kunnen uitstippelen, zoals Schon" gelootVaardjgheidsproblee hebben b 
cum suis met hun notitie hebben gedaan. Van der Laan is echter van me- Van der Laan over het draagvlak, het g 
ning dat je niet vooruit kan zonder naar het verleden te kijken en dal je Schikt om zich te ontwikkelen tot politie 
dat ook in alle openheid moet doen, om de kiezers te laten zien dat je  iii  verirorilven van de kiezers terug te winu 
het verleden gemaakte fouten erkent en bereid bent daarvan te leren, zo 'e  Verantwoordelijkheid van het Uruzgr 
verklaart ze medio april in een groot interview in NRC Handelsblad. De eerste maanden van haar fractievoorzitt 
manier waarop Van der Laan dat doet, doet zowel in de partij als in de der Laan toe. Het Uruzgan-debat, de ne 
media veel stof opwaaien. Van der Laan velt in het interview een vernie-  kiezingen en de uitlatingen van Van de 
tigend oordeel over het optreden van haar eigen partij die ze beschuldigt D66 atcielingen ertoe het vertrouwen in 
van "ongeloofwaardige politiek." "We zijn een kleine partij met veel gen. ffij steeds meer leden leeft het ide 
pretenties. Wij hadden de pretentie dat we op een andere manier  politick  \erknald en dat deze fractieleden weg r 
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taat en door democratisering." In de zouden bedrijven. We legden de lat hoog en dan is het logisch dat mensen 
en" benoemd die het tij zouden kunnen een 8 van ons verwachten. ik vind dat we niet eens een 6- halen, ik vind 

"leegloop" worden tegengegaan: be- onszelf een 4. We zijn een gewone Haagse partij geworden, terwijl we dat 
worden gebonden en er moeten  lieu-  juist niet wilden zijn." Terugblikkend op het Uruzgan-debat zegt Van der 

et centrale regie komen over standpun- Laan: "Alsje dreigt met een kabinetscrisis als de missie doorgaat, moetje 
kheid gaat boven solistisch optreden in dat waarmaken. Het is zo onwaarachtig als je dat niet doet." Volgens Van 
enig naar de kern van de partij" en de der Laan is D66 hierdoor haar geloofwaardigheid verloren: "Als je in de 
handelen, "geen spelletjes, geen popu- peilingen op twee zetels staat, moet je concluderen dat je je geloofwaar- 
wd en voorspelbaar", moet weer in ere digheid als partij bent kwijtgeraakt. „246 
lname wordt als gegeven beschouwd. Dat Van der Laan wel aanvoelt dat haar interview in NRC Handels- 
Ld "niet klakkeloos steunen." Concreet blad voor ophef gaat zorgen, blijkt uit het feit dat ze diezelfde avond nog 
D66 het kabinetsbeleid op de onder- een brief schrijft aan de regionale en lokale bestuurders en volksverte- 
zekerheid wel moeten steunen, maar genwoordigers van D66 in het land, die ze via de interne mailinglist BV- 

subeleid en het beleid ten aanzien van mail verspreidt. Daarin schrijft ze dat ze graag wil toelichten wat ze heeft 
de nieuwe koers te markeren en 1366 gezegd en waarom. 
Eerste Kamerfractie in de notitie voor 
rvangen door 'liberaal-democraten' of "ik vind dat wij aan de kiezers moeten laten zien dat wij het signaal 

hebben begrepen. En zoiets kun je niet half doen. Vandaar de harde 
0's op het ministerie van Economische toon richting onze partijtop, de Tweede Kamerfractie en dus ook  rich- 
tie  ter tafel komt en de hoofdrolspelers ting mezelf. Als voorzitter van de Tweede Kamerfractie zie ik het, ze- 
r in de clinch liggen over de te volgen ker nu, als mijn eerste taak om mijn band met de kiezer te herstellen. 
dat hij wel brood ziet in de voorstellen Maar met het zetten van een streep onder het verleden is de toekomst 
)kee", zegt Schouw, "dan heb jij onze natuurlijk niet veilig gesteld. Het gaat uiteindelijk om het nieuwe per- 
srten in de partijtop voorlopig geschud. spectief ik geloof in onze idealen, onze visie, in de kracht van onze 

argumenten, in onze mensen en in onze unieke plaats in het politieke 
OFWAARDIG landschap. ik hoop dus dat iedereen begrijpt dat mijn kritische hou- 

ding vandaag niet bedoeld is om de partij de put in te praten, maar een 
er tegenaan te gaan. De vechtlust is erkenning richting de kiezer die nodig is om daadwerkelijk het ver- 
Laan kort nadat ze fractievoorzitter is trouwen te gaan herwinnen. „247 
Volkskrant.  245  En: "Hoofddoel is dat de 

.t het stof van de gemeenteraadsverkie- Van der Laan heeft gelijk als ze zegt dat de keuzes die de Tweede Kamer- 
periode aan waarin de democraten in fractie van D66 de afgelopen twee jaar heeft gemaakt, D66 een serieus 

mnst kunnen uitstippelen, zoals Schouw geloofwaardigheidsprobleem hebben bezorgd. Maar het is de vraag of 
edaan. Van der Laan is echter van me- Van der Laan over het draagvlak, het gezag en de inhoudelijke visie be- 
sr naar het verleden te kijken en dat .1e schikt om zich te ontwikkelen tot politiek leider van de democraten en het 
n, om de kiezers te laten zien dat je in vertrouwen van de kiezers terug te winnen. Voorlopig kleeft de collectie- 
ent en bereid bent daarvan te leren, zo ve verantwoordelijkheid van het Uruzgan-debacle ook aan haar. Al in de 
oot interview in NRC Handelsblad. De eerste maanden van haar fractievoorzitterschap neemt de kritiek op Van 
doet, doet zowel in de partij als in de der Laan toe. Het Uruzgan-debat, de nederlaag bij de gemeenteraadsver- 

:r Laan velt in het interview een vernie- kiezingen en de uitlatingen van Van der Laan in de media brengen hele 
van haar eigen partij die ze beschuldigt D66-afdelingen ertoe het vertrouwen in de partijtop van D66 op te zeg- 

"We zijn een kleine partij met veel gen. Bij steeds meer leden leeft het idee dat de zittende fractie het heeft 
.e dat we op een andere manier  politick  verknald en dat deze fractieleden weg moeten. Bovendien heeft Van der 
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I-Icr wezen van D66 zit in de verhouding i 
In Je overtuiging dat macht nooit vana 
Iechtold bij de aanvaarding van het ljsttre 

DE STRIJD vOOi 

Terwijl de kritiek op Van der Laan ste 
schermen een tactische strijd gevoerd 
van de lijsttrekker voor de Tweede Kar 
gesproken vindt die verkiezing plaats 
2006. Maar in de partij gaan stemmen 
halen, omdat de partij behoefte heeft 
schap. Al op de dag na de gemeenteraa 
bestuur twee opties besproken: de hele 
zo snel mogelijk duidelijk is wie de niei 
alleen de kandidaatstelling vervroegen,  
Mk  is wie de kandidaten voor het lij 
bestuur kiest ervoor de kandidaatstellin 
Op 1 september, het najaarscongres zal 
zen Maar de voorzitters van de vier  
darn,  Rotterdam, Utrecht en Den Haag 
het landelijk bestuur om de lijsttrekker 
Volgens hen is het voor de kandidaten 
ren in een periode dat de afdelingen St 
VOorzitters achten het vooral "van groo 
ces duidelijk is wie de nieuwe politiek 1 
hebben behoefte aan duidelijkheid en c 
re partijen begin juni de politiek leider 
Van onduidelijkheid betekent een langei 
ren. De Partij heeft behoefte aan een bI 

LANGS DE AFGROND 

Laan moeite een consequent beeld uit te stralen. In een interview in de 
Volkskrant toont ze zich begin april loyaal aan het kabinet waarvan D66 
deel uitmaakt. Mensen hoeven niet te verwachten dat zij zich tegen de 
coalitie zal afzetten, is haar boodschap: "Je moet je niet gaan profileren 
om je te profileren. We moeten veel steviger staan voor het kabinetsbe-
leid." Ook is Van der Laan enthousiast over CDA-premier Balkenende: 
"Hij is betrouwbaar en standvastig, echt zo iemand van wie je denkt: was 
het maar mijn buurman. Dan weet je dat tijdens je vakantie goed op ie 
huis wordt gelet. Mijn gedroomde premier heeft de uitstraling van Wouter 
Bos en het lef om te hervormen van Jan Peter Balkenende. Maar als ik 
moet kiezen, ga ik toch voor het hervormingsgezinde, voor het besluiten 
durven nemen.  „248  Maar eind april zegt Van der Laan heel andere dingen 
over hetzelfde kabinet waar ze drie weken eerder nog zo lovend over 
sprak. In weekblad Nieuwe Revu zegt ze: "D66 is een vrijzinnige partij, 
maar we zitten in een regering die een bekrompen ouderwetsheid uit-
straalt. Er is sprake van mentale blokkades bij het CDA. ik snak zo lang-
zamerhand naar meer vrijheid van geest, naar de mogelijkheid om vrijer 
over dingen na te denken, om verlost te worden van christendemocrati-
sche dogma's." Waar is haar waardering voor de "hervormingsgezinde" 
Balkenende ineens gebleven? Voor de toekomst ziet Van der Laan liever 
een kabinet zonder het CDA: "Mijn favoriete kabinet is Paars, nieuw 
Paars. Dat is de beste balans. De VVD staat garant voor een goed en soli-
de economisch beleid, terwijl de PvdA zorgt voor de leuke, linkse dingen. 
Onder een nieuw paars kabinet zou de vrijheid van meningsuiting beter 
gedijen.  „249  "Hoe ongeloofwaardig deze ommezwaai ook overkomt, Van 
der Laan sluit hiermee beter aan bij de gevoelens van de D66-
aanhangers", constateert de Volkskrant cynisch. 250 
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