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Over de auteur  Hein van Meeteren is politicoloog, 
jurist en gecertificeerd conflictbemiddelaar. Hij was 
van 1997 tot 2004 actief lid van d66

Noten  zie pagina 27

Na de tegenstem (3)

Democraten 2005

hein van meeteren

Wat is er aan de hand met d66? Hoe moet het 
verder met de partij die ooit werd opgericht 
om het politieke bestel een dreun te geven in 
de richting van ‘meer democratie’ en die de be-
stuurlijke en politieke verhoudingen eens gron-
dig wilde opfrissen?
 De afgelopen weken vielen mij, ex-partijge-
noot, allerlei curieuze uiterlijkheden op.1 Het 
gescheld bijvoorbeeld. Met verbazing hoorde ik 
d66-kamerleden en -ministers termen bezigen 
als ‘ratten’, ‘tuig’ en ‘schorriemorrie’ en dingen 
zeggen als: ‘De Van Thijns van deze wereld 
moeten verdwijnen’. Wat een rancune, wat een 
agressie. Mikpunt was de PvdA, in het bijzonder 
de Eerste-Kamerfractie die op 22 maart jl. una-
niem de voorstellen tot deconstitutionalisering 
van de burgemeestersbenoeming verwierp. 
Wouter Bos werd erbij gesleept en in zijn kiel-
zog de héle PvdA. Alsof de Eerste-Kamerfractie 
van een partij geen eigenstandige afweging kan 
maken en geen zelfstandige verantwoordelijk-
heid draagt. Alsof een partijleider aan alle frac-
ties een dictaat kan opleggen.
 Wonderlijk was ook het onscherpe beeld dat 
de partij tijdens de crisis opriep. Ageeth Telle-
man, de kersverse voorzitter van de afdeling Am-
sterdam, stelde in nova dat d66 geen one-issue-
partij meer is, dat het verleden afgeworpen moet 
worden en dat het ‘onzin’ is om je te concentre-
ren op bestuurlijke vernieuwing, synoniem voor 

democratisering van het openbaar bestuur. Op 
het extra partijcongres over het paasakkoord 
echter, op 2 april jl. in Den Haag, hield Hans van 
Mierlo onder luid applaus de zaal voor dat partij-
genoten die afwillen van de bijzondere aandacht 
voor bestuurlijke vernieuwing ‘op jonge leeftijd 
krankzinnig zijn geworden’. Een beeld van ver-
deeldheid en richtingenstrijd doemde op. 
 Op dat roemruchte partijcongres werden de 
leden bovendien ostentatief onder druk gezet: 
zwaargewichten hielden indringende, appel-
lerende redevoeringen; Alexander Pechtold 
was al, opvallend snel, tot minister benoemd 
(zijn aanstelling was onderdeel van een ‘to-
taalpakket’); kritische moties werden met 
moeite in stemming gebracht. Kortom, de druk 
om vóór te stemmen was groot, té groot naar 
veler gevoel, en op het moment dat de stem-
ming uiteindelijk een meerderheid voor het 
akkoord opleverde, was de partijtop zichtbaar 
opgelucht. Kennelijk had daar bezorgdheid 
geheerst, wellicht lichte tot ernstige conster-
natie, misschien zelfs paniek. 
 Dit artikel draait om drie vragen. Ten eerste 
de vraag: waar staat d66? Oftewel: in hoeverre 
manifesteert de partij zich nog als voorvechter 
van een volwassen en directe democratie? Ten 
tweede: wat gebeurt er binnen de partij? Woedt 
er een richtingenstrijd? Wordt een generatie-
kloof zichtbaar? En tot slot: wat zijn de kansen 
voor toekomstige politieke samenwerking met 
links? Kan d66 na de komende verkiezingen 
eventueel met de PvdA in zee?
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hoe dik is de d?

‘Democraten 66’ was de naam die de partij in 
haar geboortejaar meekreeg, afgekort D’66 — met 
apostrof. De bezieling was groot en het doel hel-
der. ‘Hoofdzaak is nu, in dit stadium, dat ú, met 
ons, onderkent hoe noodzakelijk het is dat onze 
democratie vernieuwd en verjongd wordt, zodat 
ze strijdbaar en efficiënt, slagvaardig en eerlijk 
(d.w.z. in het belang van 12 miljoen mensen) 
kan opereren’, hielden Hans van Mierlo en zijn 
vrienden de Nederlandse kiezer voor in het Ap-
pèl van 1966. Dit was bestuurlijke vernieuwing 
avant la lettre. Ondubbelzinnig. De ‘d’ werd ste-
vig neergezet.
 Uit het appèl valt een aantal specifieke ken-
merken van de beoogde vernieuwing te distil-
leren. Het is interessant om te onderzoeken in 
hoeverre die kenmerken anno 2005 nog leven. 
Anders geformuleerd: hoe dik is de d nog?

1966: wantrouwen ten aanzien van beroeps- en car-
rièrepolitici. Het appèl start met de opmerking: 
‘Wij zijn geen politici, en wij willen dat in dit 
stadium ook niet zijn’. In plaats van politici noe-
men de appelanten zich ‘een groep landgenoten’ 
en ze richten zich op de ‘medeburger’. Kennelijk 
voelden Van Mierlo c.s. enige schroom om deel 
te gaan uitmaken van het bestaande politieke 
apparaat. Het systeem was vastgelopen, te log en 
te ondoorzichtig geworden. De democratische 
vernieuwing moest van burgers komen, van on-
derop dus, van buiten de politieke circuits. 
 In 2005 is van die schroom niet veel meer 
merkbaar. d66 is een ‘gewone’ partij geworden 
en de Democraten in parlement en kabinet 
vertonen alle kenmerken van ‘gewone’ politici: 
velen zijn afkomstig uit het bestuurlijke of 
ambtelijke apparaat, anderen beginnen hun car-
rière bij de Jonge Democraten en stromen dan 
door naar betere functies via fractie-assistent-
schappen en/of voorlichtingsfuncties. ‘Gewone’ 
burgers zijn er niet meer zo veel in de partijtop 
en de Kamerbankjes, alleen nog in de regionale 
afdelingen. 

1966: het falende democratische systeem staat cen-
traal. ‘Ons democratisch systeem schiet in essen-
tieel opzicht tekort’, stelt het appèl en vervolgt: 
‘En het zijn vooral de politieke spelregels die er 
de oorzaak van zijn. Verslapping is er het gevolg 
van. En vermoeidheid. En onverschilligheid. En 
ondoorzichtigheid’. 
 In de loop van de tijd werd de d magerder. 
Het begon al zichtbaar te worden in 1985, toen 
Van Mierlo, onder invloed van de politieke 
actualiteit (teruglopende belangstelling voor 
d66, coalitiedruk, etc.) het program van d66 bij-
stelde in de richting van milieu, emancipatie en 
persoonlijke ontplooiing. De democratie bleef 
prominent aanwezig, maar werd geflankeerd 
door nieuwe programmapunten en politieke 
accenten. De draad werd jaren later opgepakt 
door de groep Opschudding, een verzameling 
jonge d66-ers die verder wilden gaan: ze wilden 
van de democratische vernieuwing als speer-
punt af. Het idee van ideologievrij pragmatisme 
moest worden vervangen door het beginsel van 
‘sociaal-liberalisme’ of ‘ontplooiingsliberalisme’. 
Als het aan Opschudding lag, zou d66 de partij 
worden van onderwijs, innovatie, individuele 
ontplooiing en vrije emancipatie van de burger.
 Wat met Opschudding begon in 1998 werd, 
na een lange weg door de partij-instituties, 
zichtbaar afgerond tijdens het partijcongres 
van 2 april 2005. Daar werd de d definitief ont-
troond. Democratie blijft nog wel enigermate 
van belang, maar de nádruk op democratise-
ring werd, met fluwelen handschoenen, in de 
afvalemmer gedeponeerd. Het paasakkoord 
waarmee het kabinet Balkenende ii werd gered 
spreekt boekdelen: bestuurlijke vernieuwing is 
teruggebracht tot een ‘breed onderzoek’, de ge-
kozen burgemeester werd gerelativeerd (de jure 
gehandhaafd, maar de facto van de agenda afge-
voerd) en er werd extra geld uitgetrokken voor 
(top-)onderwijs en maatschappelijke innovatie.
 Op het partijcongres werd bovendien, 
voor het oog van de camera’s, de zwakte van 
de interne democratie van d66 blootgelegd. 
Ook in dat opzicht blijkt de d aan vormen van 
magerzucht te lijden. Ik citeer Tino Wallaart, 
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verslaggever van het radioprogramma Met het 
oog op morgen: ‘Een one-man-one-vote-congres is 
niet automatisch een democratisch congres. Alle 
borstklopperij van Dittrich en de zijnen over de 
openheid kan niet verhullen dat de partijleiding 
opzichtig heeft lopen manipuleren. De hup-
Boris-motie, die het partijbestuur vlak voor het 
scheiden van de markt presenteerde en meteen 
als eerste in stemming bracht, zat vol met vin-
gerafdrukken van Machiavelli. Aanname van 
deze motie plaatste alle andere moties — waaron-
der een aantal hele kansrijke en lastige — buiten 
de orde.’ Het dóórdrukken van een richting door 
de partijelite won het, op de keper beschouwd, 
van een open, democratische en evenwichtige 
stemprocedure. De ooit zo na aan het hart lig-
gende d van d66 vierde geen triomfen die zater-
dagmiddag. 

1966: niet de partij maar de volksvertegenwoordiger 
is belangrijk. In het appèl: ‘De kiezer kiest een 
kandidaat die hij kent. Bij een districtenstelsel 
stemmen de kiezers niet in de eerste plaats op 
een partij, maar op een persoon. (…) Alle kandi-
daten hebben een persoonlijke strijd te voeren 
om hun aanhangers te winnen. (…) De volksver-
tegenwoordiger weet door wie hij gekozen is. 
Dat verplicht hem tot voortdurende attentheid 
op de belangen van zijn kiezers. Zijn partij zal 
hem niet zo licht meer kunnen dwingen tot frac-
tiediscipline.’ 
 In 2005 staat de partij juist centraal. Thom 
de Graaf heeft een laatste poging gedaan om het 
districtenstelsel in te voeren, met als doel het 
versterken van de band tussen kiezer en geko-
zene. De regionale kandidaat zou daarmee een 
sterker en dus herkenbaarder profiel krijgen. 
De poging van De Graaf slaagde niet. d66 noch 
de coalitiepartners vvd en cda hebben hem er 
écht voluit en tot het eind in gesteund, wat een 
belangrijke reden voor zijn aftreden was. Voor 
d66 is het accent van democratische verkiezin-
gen definitief verschoven naar het belang van 
de landelijke (centrale) partij en weg van de 
regionale kiezer en ‘zijn’ vertegenwoordiger. 
Het gemak waarmee het districtenstelsel werd 

verlaten in het paasakkoord is illustratief. Ervoor 
in de plaats kwam een iets zwaarder accent op 
voorkeursstemmen, maar dat zet weinig zoden 
aan de dijk.
 Ook in het opereren van d66 in het politieke 
krachtenveld valt een toegenomen nadruk op 
het partijbelang waar te nemen. Een voorbeeld is 
het ontstaan van het eerste paarse kabinet, waar-
bij het van eminent belang werd geacht dat ‘de 

partij’ cda uit het centrum van de macht werd 
gestoten. Een tweede voorbeeld is de loop der ge-
beurtenissen op 22 maart jl., toen partijpolitieke 
rivaliteit en vijandschap de boventoon voerden. 
d66 manifesteerde zich als partij die een ándere 
partij, de PvdA, de schuld gaf van het schipbreuk 
lijden van de deconstitutionalisering van de 
benoemde burgemeester. Hier werd, kortom, 
‘partijpolitiek’ bedreven. 

interne verhoudingen 

Al enige tijd woedt er in de boezem van d66 
een vorm van onenigheid over koers, inhoud 
en identiteit. Na drie verkiezingsnederlagen op 
rij — 1998, 2002, 2003 — is die wrijving in toene-
mende mate voelbaar geworden. Het gaat niet 
om open oorlogshandelingen, er wordt niet 
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Boris Dittrich profileert d66 als 
een partij die met cda en vvd aan 
een vernieuwde, liberale en sociaal 
gesaneerde samenleving werkt. 
Hij doet smadelijk over de sociale 
bewogenheid van zijn linkse 
opponenten en heeft een brede 
progressieve samenwerking met 
een theatraal en afkeurend gebaar 
naast zich neergelegd
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luidkeels ruzie gemaakt, het gaat eerder om voor 
de buitenwereld min of meer verborgen scher-
mutselingen rond thema’s en accenten, waarbij 
vernieuwingsbewegingen als Opschudding 
(1998) en Ongehoord (2002) een katalyserende 
rol spelen. De assen waarlangs de onenigheid 
zich ontwikkelt zijn lastig exact weer te geven, 
maar er laten zich vraagstukken onderscheiden 
als: wel of geen progressief beleid; wat is sociaal-
liberalisme; wel of geen nadruk op bestuurlijke 
vernieuwing; samenwerking met PvdA of vvd; 
links of rechts? De kwesties zijn onderling ver-
weven en leiden in toenemende mate tot span-
ningen.
 Om te beginnen speelt er een generatiedebat. 
Tekenend is de titel Na 66 die een aantal jonge 
leden zichzelf onlangs heeft opgespeld. In de 
uitnodiging voor een eerste vergadering van 
deze groep in Utrecht in april 2005 schrijven 
ze: ‘Geboren na ‘66: Wat WIJ belangrijk vinden! 
De nieuwe generatie d66-ers wil verder kijken 
dan alleen bestuurlijke vernieuwing. Het Paas-
akkoord zien we dan ook als vertrekpunt voor 
duidelijke sociaal-liberale profilering.’ Hieruit 
valt af te lezen dat de inhoudelijke onenigheid 
en de generatiekloof nauw met elkaar verweven 
zijn. Grofweg kun je stellen dat de jongeren de 
ouderen verwijten dat zij zich op de d van d66 
blindstaren. Zij willen het anders doen en breder 
gaan: onderwijs, milieu, innovatie, kenniseco-
nomie, vrije ontplooiing van het individu. In die 
zin vertegenwoordigt Na 66 een nieuwe genera-
tie Opschudders en Ongehoorders. 
 Het sociaal-liberalisme springt in deze actu-
ele polemiek steeds opnieuw als herkenningste-
ken en identiteitsbegrip naar voren — niet alleen 
in de zin van beleidsrichting voor het openbaar 
bestuur, maar vooral ook als richtsnoer voor 
de partij zelf. De introductie in 1998 van het 
sociaal-liberalisme als leidend beginsel of domi-
nante ideologische oriëntatie betekende het be-
gin van een duidelijke breuk met het verleden. 
d66 was immers jarenlang de partij zónder be-
ginselen, zónder ideologie, zónder vastgelegde 
politieke oriëntatie. Pragmatisme was altijd het 
sleutelbegrip. Die tijd lijkt nu, met het breedge-

dragen paasakkoord van 2005, voorgoed voorbij. 
 De links/rechts-as is ook onderwerp van 
driftig debat. ‘Jij ook altijd met je links en rechts’, 
beet Ageeth Telleman, voorvrouwe van de Na-
66-ers, mij toe na afloop van een debat dat ik met 
haar voerde op 25 maart 2005 in nova-politiek. 
Voor haar was de term ‘links’ kennelijk besmet. 
De nieuwe generatie d66-ers wenst, zo blijkt, 
niet meer in dit soort termen te denken en heeft 
dus moeite met de in de samenleving breed ge-
dragen kritiek dat d66 te veel meedoet aan een 
‘rechts’ kabinetsbeleid. Liever zien ze de termen 
‘toekomstgericht’ of ‘innovatief ’ aan de identi-
teit van de partij gekoppeld. Ook hiermee is een 
sinds 1966 bestaande traditie doorbroken. Het 
was immers lang gebruikelijk om d66 politiek 
te positioneren als ‘links van het midden’. 
 Het is een hele onderneming om erachter 
te komen wat de nieuwe generatie d66-ers in 
het interne debat precies bedoelt met de term 
‘progressief ’. Meestal wordt die term geas-
socieerd met kritische, linkse, op emancipatie 
gerichte partijen of bewegingen, versus andere 
clubs en stromingen die zich richten op behoud, 
traditie en gevestigde belangen. Nu niet meer. 
Boris Dittrich zette zich in de Tweede Kamer na 
‘het avondje van Van Thijn’ demonstratief en 
venijnig af tegen het ‘linkse blok’ dat zich in zijn 
ogen conservatief en remmend opstelde. Daar-
mee poneerde hij het beeld dat juist dit kabinet 
progressief (toekomstgericht) is en de oppositie 
conservatief. In die zin lijkt hij de nieuwe gene-
ratie d66-ers tegemoet te komen. 

progressieve samenwerking?

Gezien het bovenstaande is de vraag aan de orde 
of d66 na de verkiezingen van 2007 — gesteld dat 
het kabinet Balkenende ii niet voortijdig valt 
— zal kunnen samenwerken met linkse partijen. 
Zit d66 niet te zeer vast aan de huidige coalitie 
met cda en vvd (een angst die in de aanloop 
naar het partijcongres werd verwoord door Hans 
van Mierlo)? Heeft de partij wellicht haar kansen 
verspeeld op linkse of, zo je wilt, progressieve 
samenwerking?
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 De vraag zal zich concreet toespitsen op de 
samenwerking met de PvdA die in 2007, als de 
voortekenen niet bedriegen, als sterkste en rege-
ringsrijpe partij uit de verkiezingen zal komen. 
Het antwoord hangt, uiteraard, eerst en vooral 
af van het verkiezingsresultaat van d66 zelf. De 
prognoses zijn wat dat betreft niet gunstig. Maar 
stel dat d66 met een zetel of zeven à acht de 
verkiezingen overleeft, heeft een coalitie met de 
PvdA dan goede levenskansen? 
 Het laat zich aanzien van niet en als die voor-
spelling uitkomt, heeft d66 dat, het is droevig 
dat te moeten constateren, voor een groot deel 
aan zichzelf te wijten. Binnen de partij heerst 
immers al jaren een bijtende anti-PvdA-stem-
ming, die op pijnlijke wijze zichtbaar werd in 
het recente gescheld op Ed van Thijn en zijn 
fractiegenoten. Het wantrouwen en de aversie 
jegens de sociaal-democraten zijn bij d66 een-
voudigweg te groot om binnen twee jaar tot een 
vruchtbare en vooral vertrouwenwekkende sa-
menwerking met de PvdA te geraken. 
 Maar er is meer. Boze tongen beweren dat het 
d66 was die de PvdA strategisch dwarsboomde 
bij de formatie van 2003. Door al vóór de ver-
kiezingen van januari 2003 een informele deal 
te sluiten met cda (Verhagen) en vvd (Zalm) 

— een telefoongesprek dat toevalligerwijs werd 
geregistreerd door een meelopende camera van 
een actualiteitenrubriek — heeft d66 waarschijn-
lijk de coalitiekansen voor de PvdA aanzienlijk 
verkleind en daarmee veel goodwill verspeeld bij 
de sociaal-democraten. Het zou interessant zijn 
Wouter Bos hierover eens te bevragen. 
 Maar er is nog meer. Boris Dittrich heeft zich 
de afgelopen periode pontificaal tegenover de 
linkse oppositie opgesteld. Hij profileert d66 
als een partij die met cda en vvd aan een ver-
nieuwde, liberale en sociaal gesaneerde samen-
leving werkt. Hij doet smadelijk over de sociale 
bewogenheid van zijn linkse opponenten en 
heeft een brede progressieve samenwerking 
met een theatraal en afkeurend gebaar naast 
zich neergelegd. Een dergelijke houding is niet 
bevorderlijk voor toekomstige progressieve sa-
menwerking. Waarschijnlijker is dat de rol van 
d66, hoezeer dat sommigen — mijzelf inbegre-
pen — ook zal spijten, na 2007 is uitgespeeld. 
 Alleen een hernieuwde dialoog, een nieuwe 
(misschien tersluikse) toenadering tot de oor-
spronkelijke politieke partner PvdA kan nog 
soelaas bieden. Maar die kans is, gezien de geëf-
fectueerde generatiewisseling binnen d66, niet 
bijster groot. 

Noot

1. In de zomer van 2004 zegde ik 
mijn lidmaatschap van d66 op, 
om drie redenen. Ten eerste: de 
oorlog in Irak, in het bijzonder 
het feit dat de d66-bewinds-
lieden in het kabinet niet 
aanstuurden op een onderzoek 
naar de rechtmatigheid van 
en de informatievoorziening 

rondom die oorlog, ondanks 
een motie die het partijcongres 
daarover in november 2003 
had aangenomen. Ten tweede: 
het boren in de Waddenzee. 
d66-bewindslieden, bestuur 
en fractie besloten — kennelijk 
onder druk van de aardgaslobby 
— om vóór die boringen te stem-
men, in flagrante tegenspraak 
met het programma Toekomst in 

eigen hand voor de periode 2002-
2006 en zónder de kiezers zich 
daarover te laten uitspreken. 
Ten derde: het sociaal-economi-
sche beleid van Balkenende ii 
dat eerder conservatief-liberaal 
dan sociaal-liberaal van karak-
ter is. d66 slaagt er niet in het 
nadrukkelijk beloofde ‘verschil’ 
te maken. 
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