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BIJLAGE XI. INTERVIEW VAN DRS. J. TH. M. BANk EN DE HEER G .G.J.

THISSEN

MET PROF. DR, P. R. BAEHR, EEN VAN DE INITIATIEFNEMERS TOT OPRICHTING VAN
D 166, OP 24 SEPTEMBER 1974

JB: Meneer Baehr, U bent bij de oprichting van D'66 geweest. Behoort u ook tot
van de allereerste initiatiefnemers?
PB: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is een verhaal dat al vaker verteld is, maar
ik zal het voor de goede orde nog maar eens vertellen. Visser en ik, we zijn
schoolvrienden, liepen al enige tijd rond met het idee dat er wel eens iets
nieuws in de Nederlandse politiek zou moeten worden gebracht. Onze ideeën
gingen in eerste instantie niet zo ver, we dachten aan een soort herleving
van de Vrijzinnig Democratische Bond. We hadden daar zo af en toe wel eens
over gefilosofeerd en we hadden, zoals dat wel gaat h, min of meer voor
de grap wel eens een aantal punten opgeschreven, waarvan we vonden: dat zou
nu eigenlijk in zo'n programma moeten komen te staan, of dat missen we nou
eigenlijk bij de bestaande politieke partijen. Politiek zweefden we allebei zo'n beetje tussen de PvdA en de VVD in in die tijd.
JB: Want u publiceerde wel in Socialisme en Democratie?
PB: Ja, ik heb ook in Paraat iets geschreven, maar dat had niet zoveel met partijvoorkeur te maken, ik was geen lid van de PvdA, als wel dat er niet zoveel mogelijkheden waren om te publiceren. ik heb toen over China en de VN
twee artikelen gepubliceerd.
JB: En over de kwestie Israël, geloof ik.
PB: Dat was min of meer toeval. ik heb er wel over moeten nadenken of ik dat
kon doen. Er speelden ook nog wel andere dingen in mee, want toentertijd
waren we als politicologen nog heel zuiver in de leer, en onze toenmalige
hoogleraar-directeur Daudt stond op het standpunt, dat wij over het algemeen wel deelden, dat je je niet teveel in de actieve politiek moest mengen,
gezien de nieuwheid van het vak en de verwarring die dat wel kon geven. Het
klinkt allemaal een beetje grappig na alles wat er sindsdien gebeurd is,
maar wij vonden toen eigenlijk allemaal dat je daar een zekere voorzichtigheid in moest betrachten. ik weet nog wel dat Daudt in de Staatscommissie
ging zitten, Cals-Donner dus, ik weet niet meer precies wanneer dat was...
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FT: Dat was in '65.
PB: '65, dat was voor die tijd, dat was natuurlijk niet een zuiver politieke activiteit, maar hij zat natuurlijk toch wel in de groep van de PvdA. Er was
ook verder niemand die dat schandelijk of slecht vond, maar het gaf ons het
idee dat we nu blijkbaar zo bekend geworden waren, dat je niet onmiddellijk
hoefde denken, oh ja, dat is een verlengstuk van de PvdA. Maar dat publiceren in S & D had geen partij-politieke betekenis. ik zocht gewoon een soort
outlet voor iets dat ik graag naar voren wilde brengen en toen vond ik S & D
wel geschikt. Er zijn niet zoveel media, je hebt de Internationale Spectator,
waarom ik daar niet in gepubliceerd heb weet ik niet. Maar we hadden dus een
paar keer zo boven een pilsje gepraat, dat zal in '65 geweest zijn. Dat leidde
eigenlijk niet tot veel concreets. We noteerden een aantal dingen
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ik heb

dat nog wel op een kladje waarvan wij dachten dat het wel eens zou moeten
gebeuren en die dingen vind je later ook weer terug. ik weet bijvoorbeeld nog
dat wij over de omroep al gerichte denkbeelden hadden, evenals over het in
het algemeen meer betrekken van de burgers bij de vorming van de regering.
Het hele systeem van kabinetsformaties, dat was iets wat ons nogal hoog zat.
Maar dat had concreet eigenlijk niets te betekenen, tot het moment dat Gruijters in verband met de affaire-Beatrix uit de VVD-fractie stapte. Gruijters
kende ik van vroeger, van een Colloquium, dat nog onder Barents en later onder Daudt had plaats gevonden. Toen zeiden Visser en ik, wij zijn eigenlijk
maar amateurs, maar daar heb je nou een echte politicus, die wel eens in dezelfde richting zou kunnen denken. Dat wisten we nog niet zeker. Dat was dus
in de tijd dat de gemeenteraad werd verlevendigd door de discussies tussen
Van Thijn en Gruijters. De Amsterdamse gemeenteraad is daar toen echt een
beetje door opgeleefd. Dat heeft er toe geleid dat we een gesprek hebben gehad met Gruijters, bij Scheltema was dat. We hebben toen onze ideen ontvouwd
over de wenselijkheid van een eventuele nieuwe partij. Blijkbaar hebben andere mensen hem toen ook benaderd, want dat leidde tot een uitnodiging van zijn
kant voor een bijeenkomst op 30 april 1966 in de Prins Bernhardzaal van Krasnapolsky. Daar zaten toen elf mensen en die elf mensen kun je dus zeggen, waren de initiatiefnemers.
JB: ik wil nog even terugkomen op wat u eerder heeft gezegd, u refereerde aan de
Vrijzinnig Democratische Bond.
PB: Ja.
JB: Nou zaten de voormalige leden van de Vrijzinnig Democratische Bond in de
PvdA, maar dat was voor u toch niet voldoende reden om lid te worden van de
PvdA? De PvdA was toch teveel een sociaal-democratische partij?
PB: Ja, voor ons gevoel wel.
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JE: Vondeling is dan een vrijzinnig-democraat.
PB: Ja, nou ja, Ed van Thijn was een studievriend van mij, we zijn samen afgestudeerd en ik heb, geloof ik, bijna steeds PvdA gestemd, met ggn uitzondering,
ik heb é9n keer VVD gestemd. Maar wij hadden het gevoel dat de PvdA zo'n ontzettend log lichaam was geworden dat het enorm moeilijk zou zijn om in dat
apparaat iets op gang te brengen. En Vondeling, nee, die inspireerde mij nou
niet bepaald in die tijd. ik zit even te denken wie de toon toen aangaf in
1965, dat was niet meer Drees, wie was er toen eigenlijk fractievoorzitter?
JB: In '65, dat was Vondeling, die toen in het kabinet-Cals is terecht gekomen
als minister van financian.
PB: De PvdA trok ons dus niet aan. De PvdA had toen ook nog dat hele verleden
van samenwerking met de confessionele partijen en wij richtten ons heel sterk
tegen de confessionelen. ik had namelijk 99n keer een beetje een traumatische
ervaring gehad. ik moest namelijk een forum voorzitten bij de Woodbrokers in
Bentveld, waaraan deelnamen Romme en Samkalden en Beernink, enfin, alle kopstukken uit die tijd. ik weet nog heel precies dat er toen gesproken ±s over
het idee om v66r de verkiezingen te zeggen met wie je wilt gaan samenwerken,
en toen zei Romme, dat is helemaal krankzinnig, je legt toch niet van te voren je kaarten op tafel? Hij heeft dat herhaaldelijk gezegd, maar toen was
ik er bij. Dat was typerend voor de confessionele partijen. Trouwens voor de
andere partijen ook wel, ook voor de PvdA in die tijd, die was daar ook helemaal nog niet aan toe. En dat vonden wij een heel slecht systeem; dat we het
wilden doorbreken is misschien wat te veel gezegd, daar waren we helemaal
nog niet aan toe. Maar we vonden het dus niets dat binnenskamers eigenlijk
bepaald werd welke richting de regering op zou gaan. Hadden we toen de Nacht
van Schmelzer al gehad? Nee, die kwam nog.
JB: Ja, die kwam nog. Die kwam namelijk na de oprichting van D'66, althans na
de
PB: Maar dat paste natuurlijk wel helemaal in het kader van de KVP. Het was al
eerder vertoond dat de KVP een zwenking nam, hoewel natuurlijk niet in deze
dramatische vorm. Maar het hing van de KVP af welke richting de Nederlandse
politiek zou opgaan, en niet van de kiezers. De PvdA speelde dat gewoon mee,
die nam daar helemaal geen eigen standpunt over in. 'Een stem die telt' was
gelodf ik al wel uit toen. Het was dus bepaald niet zo dat wij stonden te
dringen om lid te worden van een politieke partij of iets dergelijks. We hadden het idee dat er eens iets moest gebeuren en dat heeft dus geleid tot die
befaamde bijeenkomst in Krasnapolsky.
JB: Kwamen die elf initiatiefnemers sociologisch gezien uit dezelfde groep?
PB: Achteraf gezien waarschijnlijk wel. Maar ik zat toen naast Hans van Mierlo,
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die ik niet eerder kende. Hij had een stuk in het Handelsblad gehad over vrijheid.
JB: Ja, die discussie in december of zo.
PB: Waar ging dat ook al weer precies over?
FT: Dat was in maart in het Algemeen Handelsblad, ik heb de preciese data hier
ergens staan, in maart ergens, het ging over vrijheid of zoiets.
PB: ik had zijn naam dus ergens gezien en ik zei toen tegen hem dat ik me dat
herinnerde, dat ik dat stuk zo goed vond. Verder zei de naam Hans van Mierlo
me niets. Gruijters kende ik toen ook al een beetje via Sietz Leeflang. Dat
is die man die een boerderij in Noord-Brabant heeft, hij heeft daar zo'n
experiment met macro-biologisch eten, ik weet niet of u hem kent. Hij was
ook redacteur van het Handelsblad. Hofland, Gruijters en Leeflang zaten toen
samen, Leeflang was toen redacteur wetenschapsbeleid. Leeflang kende ik, hij
was een vriend van mij en via Leeflang had Ik dus ook weer wat contact met
Gruijters en indirect van eigenlijk ook met Van Mierlo.
JB: Zat Hofland ook bij die elf?
PB: Nee, Hofland niet nee, maar dat was een greep uit de redactie van het Handelsblad. Gruijters was er dus, en Van Mierlo, en dan was er Sampimon, ook
een redacteur van het Handelsblad. Dat zijn dus alvast drie journalisten, dan
de mensen van Het Parool, Beishuizen en Steinmetz.
JB: En Visser dan?
PB: Beishuizen en Steinmetz waren er min of meer via Visser bijgekomen, de journalisten waren dus wel sterk vertegenwoordigd.
FT: Bent u al aan de elf?
JB: Zes of zeven. Bracht u zelf ook nog mensen mee?
PB: Eens even denken, die elf dus, Baehr, Visser, Gruijters, Van Mierlo. Redeker
was er via Gruijters bijgekomen, daar had ik niet zo erg veel vertrouwen in.

Hij was toen nog geswitched geloof ik.
FT: PSP of zoiets.
JB: VVD.
PB: Gruijters had zeer veel vertrouwen in Redeker. Er was nog een man...
FT: Heijting, oud-voorzitter van de JOVD.
PB: Ja, die was ook via Gruijters binnengekomen. Nee, er was nog een man van een
reclamebureau.
JB: Veltman?
PB: Nee, die was er niet bij. ik zit bij Redeker nog even te denken.
FT: Rosen? Lange en Van der Zwan.
PB: Precies, Lange en Van der Zwan, dat waren de mensen uit liet reclamenvak.
FT: Die zijn er uit gegaan en zijn bij de...
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PB: Van der Zwan is toen geloof ik bij de Nieuw Links-club terecht gekomen. Ja,
het waren natuurlijk intellectuelen, veel uit de journalistengroepering; wat
zijn uw catagorien, sociologisch gezien?
JB: ik haal de term weer uit dat stuk van Hofland van zaterdag of maandag na afloop van het congres, waarin hij het had over het kenmerk van D'66. Volgens
hem was het een groep intellectuelen, die, als het wat langer zou gaan duren,
er gauw genoeg van zouden hebben en dan weer vermoeid de aftocht zouden
PB: Ja, ik heb daar ook over na zitten denken. De intellectuelen hebben er dan
lang over gedaan, kun je wel zeggen. Hofland had altijd de neiging om er een
beetje kritisch tegenover te staan. We hebben na die eerste bijeenkomst nog
een aantal van dit soort bijeenkomsten gehad en toen is ook de afspraak gemaakt dat ieder er een aantal mensen bij zou zoeken. ik heb dus met name
Ringnalda, die later voorzitter is geworden, en Schuyer erbij gezocht en
Gajentaan. Gajentaan was een vriend van Ringnalda, Schuyer was een studievriend
van mij. Natuurlijk, het is sociologisch gezien ën catagorie. ik zit nog even
te denken wie Visser erbij gehaald heeft. Mag ik even de lijst van het Appal
zien, dan kan ik wel vertellen hoe we de mensen erbij gekregen hebben. Je
haalt ze natuurlijk toch min of meer uit je eigen omgeving. Affolter is er
via Gruijters bijgekomen; Algra is er, ik dacht via Straatsma, een student
van ons, bijgekomen; Aris via Gajentaan, en Van Beekhuizen. Merkwaardig h,
er is niet zoveel van die mensen overgebleven. Beishuizen, dat is de andere
Beishuizen, P. Beishuizen.
JB: Van die grammofoonplatenwinkel.
PB: Ja, want die ander, die Parool-Beishuizen, viel af. Besterman, dat weet ik
niet wie dat is; Boeren ken ik wel, maar hij is er ook niet via mij bijgekomen. Fetter is er via Gruijters bijgekomen; Gajentaan indirect via mij; Gruijters kwam zelf; Hey, dat is die man van het reclamebureau; Heijting, die oudvoorzitter van de JOVD, is er ook via Gruijters bijgekomen, die studeerde ook
bij ons; Hijmans ook via Gruijters dacht ik; Jongedijk ook; er waren toch wel
heel veel mensen die direct Gruijters hadden benaderd als ik dat zo zie; Koenen weet ik niet hoe die erbij is gekomen; Korteweg
een redacteur van Het
Parool
via Visser; Van Lookeren Campagne waarschijnlijk via Gruijters;
Loner weet ik niet; Langedijk; Van Mierlo; Nypels; Redeker, ja de mensen die
-

-

ik er dus bij heb gehaald.. Vooys is via Visser erbij gekomen, maar via mij
zijn dus voornamelijk Ringnalda en Schuyer erbij gekomen en Gajentaan. Wat belangrijker is in dit verband, ik heb aan een gedeelte van de totstandkoming
wel meegewerkt, maar op een aantal beslissende momenten was ik ziek. ik ben
een tijd ziek geweest en ik ben een tijd met vakantie geweest. ik weet nog
dat Ik terugkwam van vakantie, we waren net weer in het land, het was geloof
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ik in Eindhoven, toen stond in de krant dat di
t het resultaat was geworden.
Ik weet nog wel hoe geschrokken ik was. We hadden een aantal discussies gehad, dat zal Schuyer u ook wel verteld hebben, en het was helemaal niet zeker
dat er een politieke partij uit zou komen. Op een gegeven moment is er ook
een stemming geweest en Schuyer en ik en een derde, u weet waarschijnlijk wel
wie dat was, waren tegen het vormen van een politieke partij. Wij zagen daar
eenvoudig toch de mogelijkheden niet voor. Onze idee'dn gingen toen meer in
de richting van het vormen van een actiegroep of pressiegroep. ik zag een
partij niet realisabel met de mensen die we toen hadden. Maar ja, sindsdien
is er zoveel gebeurd. En het soort chaos, dat de vergaderingen vaak kenmerkte,
is helemaal niets nieuws voor D'66. Dat was er toen ook al, dat moet ik wel
toegeven. Van Mierlo is toen uiteindelijk, dat heeft hij zelf ook vaak genoeg
verteld, voorzitter geworden bij gebrek aan beter. Althans hij zei zelf omdat
hij geen goede smoes had om zich er uit te praten. Gruijters was de bijeenroeper en...
JB: Die was dus eigenlijk de enige beroepspoliticus. Hij was weliswaar nog geen...
PB: Wij gingen er min of meer van uit dat Gruijters wel zou voorzitten, maar daar
voelde hij niets voor. Hij heeft op een aantal beslissende momenten ook steeds
nee gezegd.
JB: Eigenlijk tot en met de laatste vergadering, want hij... Het wonderlijke is,
dat op dat congres zowel Glastra van Loon als Brinkhorst gesproken hebben en
hun mening hebben gegeven en dat De Goede een interventie heeft gehouden
waarin ook een zekere mening naar voren kwam, maar dat Gruijters heeft gezwegen totdat de chaos werkelijk zo compleet was, dat hij wel een analyse moest
geven waardoor de zaken althans op het... Hij heeft gewoon een procedurele
analyse gegeven, waarmee de zaak kon worden opgelost, maar hij heeft zijn
mond niet opengedaan over de vraag of de partij nu moest blijven bestaan.
Is dat nu omdat hij toen ook niet als partijleider naar voren wilde komen?
PB: Hij heeft het in ieder geval nooit gedaan, terwijl hij duidelijk over de capaciteiten beschikte. Hij roept ook wel negatieve gevoelens op bij veel mensen h,en hij had zelf ook sterk het gevoel dat Hans van Mierlo meer een samenbindende kracht was dan hij. Hij heeft natuurlijk een aantal keren dingen
gedaan, door emoties of wat dan ook, die hij beter niet had kunnen doen,
kwaad weglopen of boos iets roepen, waarschijnlijk realiseerde hij zich dat.
Bovendien had hij ook een persoonlijke reden om niet actief te willen worden
in de politiek. Zijn vrouw was ziek, dat zal hij u zelf ook wel vertellen.
Hij heeft dus op een aantal beslissende momenten nee gezegd, dat was eigenlijk meteen in het begin al. Wij verwachtten toen allemaal dat hij het zou
gaan leiden en dat wij dan wel mee zouden doen. 11-moet dat Visser maar eens

132.

vragen, ik denk dat hij er net zo over denkt. Maar dat wou hij helemaal niet
en toen viel min of meer bij toeval de keus op Van Mierlo, die toen geleidelijk aan steeds meer voorzitter werd. Maar het chaotische in de vergaderingen
is altijd gebleven, want Van Mierlo is een uitermate slecht voorzitter. Dat
is mijns inziens ook ggn van de redenen waarom hij die toestand in de fractie
heeft gekregen, want hij was weliswaar met de landspolitiek bezig, maar hij
realiseerde zich onvoldoende dat hij in de fractie zes mensen in het gareel
moest houden. Maar om nog even op de oprichting terug te komen. ik kreeg dat
dus te horen toen ik uit het buitenland terugkwam. ik schrok erg, want dat
verraadde natuurlijk de hand van de reclamemensen. ik weet nog precies wat
mijn reactie was en dat was ook die van veel anderen, dat heb je later ook
in de krant kunnen lezen. Wij dachten, wat doen we hier nu eigenlijk, een
stuk zeep verkopen? Want kijk, de dingen waar het om ging stonden In kleine
lettertjes, daar werd een stuk demagogie gepleegd, waar Ik niet zo op gesteld
was. Maar Ik had gezegd dat ik meedeed, dus uiteindelijk... We hadden er dus
over gestemd of we er een politieke partij van zouden maken, en toen vond de
grote meerderheid van wel. Toen heb ik gezegd dat ik wel mee zou doen, ik bedoel mijn gevoelens waren niet zo dat ik toen zei doen jullie het zelf maar.
Ik moet zeggen het was ook een erg leuk gezelschap en dat is het ook eigenlijk altijd gebleven. Toen lag het feit dus op tafel en Ik moet zeggen Ik
heb wel respect voor de kundigheid van Veltman, met name zoals hij dat deed,
dat had vrij veel succes.
JB: U zegt dat u zelf aan het program meegewerkt heeft. Dat had dan wel betrekking op het buitenland?
PB: Ja, er is over de monarchie gepraat en over de vorm. En het buitenland, nu
praat u over het programma h, ja, er staat ook wel iets In over de buitenlandse politiek. Dat hebben wij inderdaad geformuleerd. ik ben later voorzitter van de werkgroep buitenland geworden. Toen heb ik met Gajentaan een
tijdlang heel hard aan het programma gewerkt. Even kijken, ik kan wel zeggen
of er geschilpunten waren. Hervorming van het staatsbestel, dat vond iedereen heel sterk, een sterke positie van de volksvertegenwoordiger, directe
verkiezing van de burgemeester. De monarchie mocht, wat ons betreft, wel worden opgeheven, maar daar hebben we dus een compromis over gesloten. Visser
en ik hadden op een gegeven ogenblik een passage waarin we uitdrukkelijk wilden vastleggen dat Nederland geen christelijke natie was. Nou ligt dat wel
even anders dan in 1966. Dat vonden de anderen ook wel, maar niet dat dat er
nou persé in moest. We wilden dit soort dingen een beetje... D'66 Is voor invoering van een nationale omroep in Nederland. Dat was destijds bij een aantal van ons. een punt, ik ben daar gaandeweg anders over gaan denken. Die
lichamelijke opvoeding en sport, dat was iets van Visser, dat was sterk gericht
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op de gelijkstelling van man en vrouw. En dan die buitenland-paragraaf. En
wat altijd een moeilijk punt is geweest is de interne partijstructuur, enfin,
dat zie je afgelopen zaterdag ook weer. Wij hebben altijd gezegd dat democratie en staatsbestel-ideean zich ook moeten uiten in de democratische opbouw
van de eigen partij. Een open partij, waaraan iedereen mag meedoen, dat was
een leuk idee, maar daar is de partij wel stuk aan gegaan. Er stond ergens,
ik geloof in De Volkskrant, dat als dit een partij was geweest met afgevaardigden, hij zeker afgelopen zaterdag zou zijn opgeheven.
JB: Ja, zoals bij de PvdA. Daar heb je de besluitvorming in de afdelingen, de afgevaardigden krijgen dan mandaten en die stemmen. Hoewel dat ook niet helemaal democratisch gaat. Maar hier was het zo dat er een willekeurig aantal
mensen op het congres kwam. De leden waren op een gegeven moment in het bezit
gekomen van stemkaarten en daardoor kon het op deze manier gaan. Maar voor
heÇzelfde geld was er een andere meerderheid uitgekomen.
PB: Ja, het gekke is eigenlijk dat dit Überhaupt ooit tot iets heeft geleid dat
enige tijd heeft gelopen en toen mislukt is. Dit is eigenlijk zo'n idiote
manier om een Organisatie op te zetten.
Noot: Baehr heeft het Appèl ter hand genomen en bekijkt het programma.
JB: Zo'n plenaire vergadering, met al die stormen en conflicten die er dan zijn
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u kent dat waarschijnlijk ook wel van de universiteit op een gegeven moment
wisselt dat zo wat betreft stemmingen en zo.
FT: Zijn die staatsrechtelijke ideen nou van 96n persoon?
PB: Glastra van Loon had eens een artikel geschreven over directe verkiezing van
de minister-president. ik denk dat Gruijters dat voor het eerst heeft geopperd.
JB: Dat stond in het Hollands Weekblad,
PB: Ja, ik geloof het wel.
FT: Gruijters heeft er in het Algemeen Handelsblad, in september, oktober, november, een serie van 4, 5, 6 artikelen over geschreven.
PB: Gruijters heeft het ook in die vergadering in Krasnapoisky naar voren gebracht.
FT: Zijn het voornamelijk idee'n van Glastra van Loon?
PB: Ja, Glastra van Loon had het voor het eerst gesuggereerd en Gruijters dacht
ook heel sterk in termen van de Amerikaanse politiek. D'66 heeft het altijd
ontkend, als er gezegd werd je kunt het Amerikaanse systeem niet overzetten
op de Nederlandse situatie. Dat is natuurlijk om tactische redenen ook niet
verstandig, maar Gruijters, en ik zelf ook, wij waren heel sterk beinvloed
door de Amerikaanse politieke situatie. Maar nogmaals, een heleboel van die
dingen zou ik nu niet meer onderschrijven. Er zijn ook in Amerika, dingen gebeurd, waarvan je zegt, is dat nu wel zo gelukkig, maar toentertijd meenden
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wij inderdaad dat eventueel met een soort checks and balances-systeem...
Daarom word ik ook zo boos als ze zeggen dat we gaullistisch waren, ja, we
werden ervan beschuldigd gaullistisch te zijn, en dat was tegen het zere
been, want dat wilden we juist helemaal niet. Dat komt ook in al die stukken
naar voren en ook hierin, dat we an de kiezer de mogelijkheid wilden geven
om via de directe verkiezing van de minister-president, de algemene lijn van
het beleid te bepalen èn tevens versterking van het parlement wilden. Dat is
wel een beetje de Amerikaanse gedachte h, het Amerikaanse systeem. ik weet
van Gruijters dat hij sterk benvloed was vanwege het feit dat hij zich uitvoerig verdiept had in met name de plaats van Franklin Roosevelt, ik zelf
trouwens ook. In hoeverre dat geldt voor Van Mierlo weet ik niet. Maar die
overweging heeft wel heel sterk meegespeeld. En verder zullen ieders stokpaardjes ook wel een rol gespeeld hebben.
JB: Hoe vond de selectie van kandidaten plaats bij die eerste groep die dus op
een gegeven moment de-partij vormde?
PB: Die eerste groep van elf mensen zocht er wat mensen bij en,..
JB: Mar Ik denk met name aan de verkiezingen die al spoedig zouden komen, in
toen moest er toch een kandidatenlijst komen.
PB: Ja, eerst was er een bestuur gevormd, ik moet zeggen dat Ik daarbij altijd
een beetje op de achtergrond ben gebleven, ook weer vanwege de overwegingen
die ik net genoemd heb. Bovendien was ik toen redacteur van Acta Politica
en dat vond Ik niet zo'n gelukkige combinatie. ik weet het niet, nogmaals,
ik geloof dat ik daar nu heel anders over zou denken, maar we hadden toentertijd ook een vrij geï ntegreerde staf op ons instituut en we exponeerden ons
politiek toch niet zo erg. Dit zou al weer heel ver gaan. Dat geval van Daudt
was natuurlijk ook een verregaande vorm van politieke activiteit. Ja, dat
ligt nu allemaal heel anders. Als ik me goed herinner zijn de kandidaten toch
op dat eerste congres.,,
JB: Het was toen al heel duidelijk dat er verkiezingen zouden komen, dat was in
december '67.
PB: Dat congres is toen de mist in gelopen. Ze waren toen nog niet klaar in de

RAI en toen is Hans van Mierlo in de paal geklommen, enfin, dat verhaal kent
u wel. De tijd was toen om, want er zou weer iets anders komen in de RAI.
Nou ja, het ging een beetje zoals afgelopen zaterdag. Maar nu is er een organisatie, toen was er niets. Er was een aantal mensen bijeen, dat adhesie
had betuigd. Zij waren bijeengeroepen. En toen moesten we uit de zaal en
stonden we allemaal een beetje verloren in de gang en toen klom Van Mierlo
in zo'n zuil die daar in het Congresgebouw staat. Hij sprak de menigte toe
en zei dat we het er nu torh niet bij moesten laten zitten. We hadden toch
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goede idee'n en het zou toch zonde zijn als er nu niets van terecht kwam.
Toen zijn we derde Kerstdag weer bijeengekomen in Krasnapoisky en toen is
men erin geslaagd het partijprogramma en een kandidatenlijst op te stellen.
Met de kandidatenlijst is het geloof ik zo gegaan, dat een aantal mensen
zich beschikbaar heeft gesteld. ik weet nog wel dat ik toen met Anneke
Goudsmit heb gesproken. Want wij vonden dat niet alleen het vrouwelijk element, zoals dat dan heet, maar ook het Amsterdamse element sterker moest
worden benadrukt. Het vrouwelijk element werd op dat moment alleen nog maar
vertegenwoordigd door mevrouw Van Lookeren Campagne en dat vonden wij niet
voldoende. ik heb toen een uitvoerig gesprek met Anneke Goudsmit gehad, hoewel ik haar eigenlijk nauwelijks kende. Op basis daarvan heeft zij zich kandidaat gesteld. Al die mensen moesten toen een korte speech houden. Dat is
ook weer zoiets. U, Lipschits, houdt zich al jarenlang bezig met de kwestie
van de kandidaatstelling. Het is natuurlijk ook een systeem waar veel vraagtekens bijgezet kunnen worden. Het ging heel anders dan het in de andere
partijen tot die tijd was gegaan. De mensen moesten een speechje houden en
stelden zich voor. Je kon vragen stellen en toen moesten de leden de volgorde vaststellen. Anneke Goudsmit kwam toen heel hoog, ze kwam meteen op
no. 3 geloof Ik. Gruijters had zich niet beschikbaar gesteld. Dat was toen
op een gegeven moment bijna een breekpunt geworden. ik herinner me dat we„
bij mij thuis, een bijeenkomst hadden, waar we tegen Hans Gruijters zeiden
dat hij nu toch echt moest zeggen of hij zich wel of niet kandidaat stelde.
En toen kwam z'n befaamde uitspraak: 'The answer is no'. Erik Visser zal
zich dat ongetwijfeld ook herinneren, 'the answer is no'. Hij deed het dus
niet en toen hadden Visser en ik weer het idee van, waar beginnen we eigenlijk aan? Als de enige actieve politicus, de enige die de roads een beetje
kent, het niet doet, moeten wij als een stelletje amateurs er dan wel aan
beginnen? Maar het is toen dus wel doorgegaan. ik moet zeggen, het is voor
mij wel moeilijk om me al die data nog precies te herinneren. Voor u is het
natuurlijk wel belangrijk om te weten wanneer dat nu allemaal gebeurde.
JB: Nou ja, dat komt wel. De verkiezingen waren in februari.
PT: Op 15 februari.
PB: Ja, en dat congres was in ieder geval op derde Kerstdag.
FT: Op 15, 18 en 27 december.
PB: Op 27 december ja. In de tijd tussen de zomervakantie en dat congres was
er wel gepraat over de kandidaatstelling, wie zich nou beschikbaar zou stellen. Visser was in die tijd penningmeester, eerste penningmeester geloof ik.
In aanmerking kwam of beschikbaar stelde zich dus Anneke Goudsmit en de mensen die toen tot ieders verbazing allemaal gekozen werden.
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JB: Ja, dat heb je natuurlijk ook nog. Dat men zich kandidaat stelt met nou niet
direct het idee ook gekozen te worden.
PB: Dat het echt serieus wordt. ik weet het niet hoor.
JB: Was de verkiezingsuitslag een totale verrassing?
PB: Ja zeker. Die 7 zetels wel tenminste, we hoopten op 1 of 2 of zoiets. Ja, dat
is ook nog zoiets waar ik vandaag de dag nog mee zit: Hans van Mierlo en Gruijters, en Visser geloof ik ook, streefden naar een grote partij. Hans Gruijters heeft toen 99n van zijn befaamde uitspraken gedaan: dat op z'n minst 6
zetels gehaald moesten worden, ik had daar allerlei bezwaren tegen. Wat doe
je dan als je geen 6 zetels haalt? ik vond dat ook een vorm van kiezersbedrog.
Het soort partij dat ik dan voor ogen had was wel een andere dan zij voor
ogen hadden. Zij, Hans van Mierlo ook, praatten zeer veel over de machtsfactor. Wil je iets betekenen in het Nederlandse parlement, wil je iets veranderen, dan moet je over zetels beschikken. Mijn idee was toen dat je toch
nooit over zoveel zetels zou kunnen beschikken dat je enig gewicht in de
schaal zou kunnen leggen. Mijn idee ging toen veel meer in de richting van
wat je een soort gewetenspartij zou kunnen noemen. Meer zoals de republikeinen in Italië of de liberalen in Engeland, een soort tussenpositie. En
dan met mensen die zich dusdanig in de problematiek hadden verdiept, dat je
er wel naar moest luisteren. Mijn idee ging dus toch meer in de richting van
een pressiegroep. Vanuit dat gezichtspunt zou je kunnen zeggen dat het misschien helemaal niet erg is dat D'66 nu zo klein is geworden. En dat als er
nu weer verkiezingen zijn, hoewel, na alles wat er nu is gebeurd geloof ik
dat we geen stem meer halen, althans geen zetel. Maar vorig jaar zat er nog
wel I of 2 zetels in, dat zou ik toen helemaal- niet erg gevonden hebben. Nu
geloof Ik dat dat niet meer kan. Om, als je eerst met 11 hebt gezeten in het
parlement, ministers en staatssecretarissen hebt geleverd, om dan met zo'n
klein overblijfseltje te blijven zitten. Mijn idee was toentertijd een heel
ander dan dat van Hans van Mierlo en Gruijters en vanuit dat gezichtspunt
waren die 7 zetels natuurlijk helemaal een ontzettende verrassing. ik weet
nog wel dat Minne Dijkstra er toen met name ingekomen is door de Friese afdeling. Dat was een echte Friese lobby, Algra en Straatsma brachten voortdurend het Friese aspect naar voren. Straatsma is later ook 99n van de mensen
van de Friese Nationale Partij geworden. Het Friese element was veel sterker
dan het aantal stemmen dat we later in Friesland behaalden.
FT: De heer Dijkstra was zaterdag congresvoorzitter.
PB: Wie waren de andere congresvoorzitters?
FT: Ketwick Verschuur en Van der Ham?
JB: Van der Ham de Utrechtse wethouder, nee sorry, uit Haarlem.
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FT: En Dijkstra en Verschuur.
PB: ik moet bekennen dat ze mij gevraagd hebben of ik wilde voorzitten, maar ik
heb nee gezegd. ik heb een aantal van die congressen voorgezeten maar.
JB: Maar u heeft zich dus noch bij de selectie van kandidaten, noch bij de bestuursselectie kandidaat gesteld om die eerder genoemde reden?
PB: Ja, nu komen we op moeilijke vragen. ik weet zeker dat de redenering die ik
toen voor mijzelf had de volgende was of er dieperliggende factoren waren,
daar wil ik nu evenbuiten blijven. ik had toen een fijne baan en Ik zag er
tegenop die baan eraan te geven. Daarom wilde Ik ook niet in de Kamer. Op een
gegeven moment In 1971 heeft even de vraag gespeeld of ik mogelijkerwijs een
plaats in het schaduwkabinet zou krijgen. ik heb toen gedaan alsof die post
al zeker was. Je moet dan voor jezelf uitmaken of je het wilt, dat heeft niet
zoveel met de partij te maken dan. ik wilde het gewoon niet en daarom heb ik
toen in '71 nee gezegd. ik vind nog steeds dat Rling in '72 een fout heeft
gemaakt door zich wel in het schaduwkabinet te laten opstellen, maar niet de
consequenties wilde trekken toen het menens werd. Dat vind ik erg onjuist,
want hij heeft misschien toch als trekpleister gewerkt voor sommige kiezers,
als een soort alternatief voor Van der Stoel. Maar goed, ik had voor mijzelf
geen enkele wens, ik verwachtte helemaal niets. Maar ik vind, dat ook al zet
je jezelf twaalfde op zo'n lijst, dan nog...
JB: Dan moet je toch rekening houden met het feit dat je gekozen zou kunnen worden.
PB: Ja, dat vind ik persoonlijk wel, anderen denken daar weer heel anders over.
Maar ik wenste dat dus helemaal niet. Wat betreft het bestuur, daar had ik
ook geen wens toe, dat is ook eigenlijk meer een vervelende klus, iets wat
gedaan moet worden. Mijn formele activiteiten zijn geweest voorzitter van
de werkgroep buitenland en verder heb Ik diverse congressen voorgezeten. Verder heb ik formeel, op organisatorisch gebied geen functies vervuld.
JB: Na de verkiezingszege; sorry Frits, heb jij nog iets?
FT: Nee,
JB: Na die verkiezingszege kwamen er natuurlijk een heleboel mensen bij, vooral
natuurlijk na die Zwolse gemeenteraadsverkiezingen. Mensen die aangetrokken
werden door het succes en die eigenlijk, vooral omdat in dit verband natuurlijk een vrij snelle carrière in het vooruitzicht wordt gesteld, gegeven ook
de opinie-onderzoeken die daarna kwamen, die eigenlijk anders denkenden waren,
PB: We hadden volgens de opiniepeilingen op een gegeven moment zelfs 15 zetels.
JB: Dat liep zelfs op tot 24.
PB: Is dat zo?
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JB: Ja, het loopt op tot 24, dat is een half jaar

of

een jaar na de verkiezingen.

Heeft u het idee dat de partij die stroom van andersdenkenden heeft kunnen
verwerken?
PB: Ja, het gekke is dat de partij nooit echt veel leden heeft gehad. Het maximum is 5000 leden geweest, veel meer was het niet. Dat

is

ook altijd een

bron van zorg geweest. Er waren veel adhesie-betuigers en kiezers, maar menwat de partij natuurlijk toch een zekere
sen die bereid waren lid te worden
-

basis geeft

-

die waren er altijd betrekkelijk weinig. Aan de andere kant

etaleerden de mensen die wl lid werden een verbazingwekkende eensgezindheid.
Ik herinner me

-

ik heb een enkele keer voor de partij gesproken, ik heb dat

werk niet zo erg veel gedaan

-

maar ik heb een keer in Leiden gesproken, ge-

discussieerd met Boukema, een AR-radicaal. Verder heb ik een keer in Eindhoven gesproken en

in

Groningen ben ik ook eens geweest. Het verbaasde me al-

tijd weer dat het steeds ongeveer het zelfde soort mensen was. Sociologisch
gezien dan h, toch

zo'
n

beetje uit dezelfde groeperingen, ze hadden hetzelf-

de soort idee'dn als wij. ik ben toen eigenlijk niet veel mensen tegengekomen
waarvan je nou zonder meer zou zeggen dat het carrirejagers waren. Nou moet
ik wel zeggen dat er ook groepen in de partij waren waar ik eigenlijk weinig
contact mee had, laat ik bijvoorbeeld zeggen de Noord-Hollandse groep. Bijvoorbeeld zo'n man als Nootenboom, daar heb Ik weinig contact mee gehad.
Ze waren wel vrij belangrijk op congressen, ze vormden een eenheid op zo'n
congres.

ik praat nu voornamenlijk over het Noorden, waar ik dan wel geweest

was, dus de club rond Schuyer in Overijssel. In het Zuiden ben Ik ook wel geweest. Zij waren merkwaardig eensgezind, ik moet trouwens zeggen dat als de
mensen nu zeggen dat het toch zonde is dat zo'n partij verdwijnt, dan zeg ik,
ja, maar Terlouw en die andere mensen zijn. toch niet dood? Ik vind dat niet
zo'n ramp. Bijvoorbeeld zoals laatst, toen had Terlouw hier een rede gehouden voor de Universiteit en dat werd erg goed ontvangen. Kijk, datgene wat
werd nagestreefd

is

ofwel bereikt, ofwel overgenomen door anderen of misschien

is er alleen maar iets in gang gezet. We hebben altijd gezegd dat het niet
een

partij

moest zijn die tot in de eeuwigheid van dagen zou blijven bestaan.

Ik moet er trouwens wel bijzeggen, dat we wisten, ik wist het althans, dat die
uitspraak van Van Mierlo over die ontploffing, niet zou werken. ik bedoel,
zoals nu zaterdag is gebleken, dit soortgroeperingen

-

het is nou door toe-

vallige omstandigheden, door onze constitutie wat extra moeilijk

-

maar dit

soort groeperingen blijft bestaan. Ik vind het meest treffende voorbeeld nog
altijd The League of Women Voters in de VS, die uitdrukkelijk was opgericht
om

het vrouwenkiesrecht te verkrijgen. En toen dat verkregen was zeiden ze,

nu kan 'de Organisatie worden opgeheven. Maar ze hebben het niet gedaan, de
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organisatie is omgezet in een organisatie ten bate van de rechten van de vrouw.
En er zijn veel van dit soort gevallen, ik bedoel de mensen zijn bij elkaar,
het is gezellig, en dan gaan ze de club niet meer opheffen. In het begin was
dat gevoel van 'eenheid' er ook heel duidelijk; hoe heeft Van Mierlo dat nog
maar gezegd? Met z'n allen tegen de rest, dat was het heel sterk. Daar is natuurlijk wel verandering in gekomen, dat verklaart waarschijnlijk ook voor
een deel waarom de partij nauwelijks meer bestaat. Wij hadden heel sterk het
idee van wij brengen een stuk verandering, wij gaan het nu eens anders doen.
We vonden ook aansluiting bij de gebeurtenissen hier in Amsterdam, hoewel dat
weer andere mensen waren, Provo, Nieuw Links. En wat ook heel belangrijk was,
wat u daarnet al zei, er kwamen nieuwe mensen in de politiek,mensen die,.,
JB: Mensen die geen politiek verleden hadden.
PB: Nee, van die eerste 7, even nadenken, Van Mierlo was nooit in de politiek geweest, Goudsmit, Dijkstra, Nypels...
JB: Nypels kwam uit de JOVD.
PB: Ja, dat is waar, hij was voorzitter van de JOITD geweest. Nypels dus en..
JB: De Goede.
PB: Ja, De Goede. Hij kwam helemaal uit Den Haag, ik kende hem helemaal niet. De
Goede was voor mij geheel nieuw.
JB: En was Ringnalda er ook niet meteen bij?
PB: Nee, niet in de Kamer, Ringnalda heeft nooit in de Kamer gezeten. Imkamp natuurlijk, Imkamp was een vriend van Van Mierlo. ik kende hem verder niet. De
Goede had zich via een, inderdaad heel goede, speech op dat congres, maar toch
zuiver toevallig, een plaats verworven op de kandidatenlijst. ik weet natuurlijk wel dat ze hem in Den Haag wel kenden, hij was voorzitter of regio-voorzitter geweest, maar toch. ( ... ) Onze partij was op sociaal-economisch gebied
altijd vrij zwak. Een man als Beishuizen, economisch redacteur van Het Parool,
was nog 99n van de mensen die wat dat betreft het meest had in te brengen,
hoewel hij niet bij de initiatiefnemers behoorde. Maar het sociaal-economische is altijd een hele zwakke plek gebleven, dat vind je in het Appal terug,
dat vind je in alle programma's terug. De sociaal-economische werkgroep werd
voorgezeten door Jan Brand, die is ook afgestudeerd aan deze Faculteit. En
een medewerker van Heertje, Schndorf, En het was ook niet het sterkste punt
van Hans van Mierlo zelf.
JB: Daar hangt natuurlijk ook mee samen dat D'66 geen verbinding had met de, laten we zeggen, bestaande verzuilde organisaties. Geen vakbeweging achter zich
had, ook geen natuurlijke werking. Misschien ook bij de verkiezingen de steun
kreeg van hen die juist 'ontzuild' waren of in ieder geval stemden buiten de
vaste kaders waarbinnen men tot dusver had gestemd.
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PB: Ja zeker, de aanhang kwam van zeer veel verschillende kanten. Marcel van Dam
heeft toen van die mooie kringen getekend. Het kwam uit allerlei hoeken, niet
in de laatste plaats uit de confessionele hoek, uit de katholieke hoek. Wat
dat betreft geloof ik dat op z'n minst de tongval van Van Mierlo en van Gruijters een rol heeft gespeeld. Hij was dan weliswaar niet meer katholiek, maar
het was toch echt wel een man uit een katholieke streek. Van Mierlo kwam uit
Ginneken, Breda, Gruijters uit Helmond en dat heeft toch wel een rol gespeeld.
Het heeft bijvoorbeeld de PPR in eerste instantie veel meer moeite gekost om
daar door te breken. Later is het anders gegaan. Zo'n sociaal-economische
factor is natuurlijk wel belangrijk, maar dat levert je ook gelijk aanvallen
van beide kanten op. Wij zijn niet links en niet rechts, maar niet iedereen
wilde dat accepteren. Maar nogmaals, het was een merkwaardig succes, waarschijnlijk ook omdat toch blijkbaar een heel aantal mensen was uitgekeken op
die verzuilde politiek. En waarschijnlijk kwamen we ook juist op het goede
moment.
JB: Ja, als D'66 er niet was geweest, dan was er iemand anders geweest of iets
anders, maar dan toch wel in D'66.
PB: Ja. Wat betreft mijn eigen rol in die eerste jaren, ik ben, laat ik zeggen,
een soort adviseur geweest. Er was steeds zo'n clubje rond Hans van Mierlo
waar Gruijters niet erg bij betrokken was. Als je nou kijkt wie die mensen
waren die Hans van Mierlo adviseerden, dan waren dat Visser en Van Beekhuizen, die kent u waarschijnlijk niet. Van Beekhuizen is én van de eerste secretarissen geweest, een advocaat uit Amsterdam.
JB: Oh ja, dat is die man die nog wel eens in Hoppe komt, die ken Ik wel.
PB: Hij is bijna kaal.
JB: En Nuis was waarschijnlijk ook adviseur?
PB: Ja, dat was iets later. ik weet nog wel hoe Nuis erbij gekomen is. Hij zat
in een kamer naast mij op het instituut. Hij kwam van het Polemologisch Instituut in Groningen, hij heeft een jaar bij ons gewerkt. Daarna is hij naar
Gomperts in Leiden gegaan. Hij was toen met die anti-apartheidszaak bezig,
de Ton van Luns en die schilderijen die toen verkocht werden. Toen heb Ik Aad
Nuis er min of meer bijgeplukt. Brinkhorst heb Ik er trouwens ook bijgezocht.
Ik wil mijn rol niet overtrekken. Aad Nuis is gaandeweg een belangrijke positie in gaan nemen. Mijn rol was waarschijnlijk in T68/ 1 69, ik zou moeilijk
kunnen zeggen wanneer precies, afgelopen. De laatste keer dat ik een belangrijke positie heb ingenomen, was toen Hans van Mierlo mij vroeg in de commissie Van Rijckevorsel te gaan zitten. Wat Ik om allerlei redenen niet heb gedaan. Sindsdien was mijn rol een beetje uitgespeeld bij het bepalen van het
beleid in de partij. Aad Nuis werd steeds belangrijker. Hij werd het belang-
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rijkst natuurlijk toen hij die befaamde beleidsnota had geschreven. Dat heeft
hij grotendeels zelf geschreven. Brinkhorst is er op een gegeven moment ook
bijgekomen. Hij staat hier niet bij, maar hij is er wel na het Appal bijgekomen, ik kende hem via het Europa-instituut. Wij zaten in het Faculty
Committee van de International Course on European Integration. Ik heb hem
toen een keer gevraagd of hij er niets voor voelde. In eerste instantie was
hij nogal terughoudend, maar hij is eigenlijk steeds enthousiaster geworden,
zeker toen hij naar Groningen ging. In Groningen is hij toen van alles gaan
opzetten. Iemand die we er eigenlijk graag bij hadden willen hebben was Ed
van Thijn. Maar dat kon eigenlijk nauwelijks meer, die was al zo hoog gerezen
in de PvdA. Ik geloof ook dat hij zich sterk aangetrokken voelde tot D'66.
Maar hij zat in een positie dat dat eigenlijk helemaal niet meer mogelijk
was.
JB: D'66 werd ook onmiddellijk door de PvdA omhelsd h?
PB: Ja, maar daar hebben Van Mierlo en D'66 altijd een vrij afwachtende houding
tegenover aangenomen.
JB: in het begin althans.
PB: Ja, in het begin wel. Die samenwerking dateert van '71 of zo h? Maar in de
periode tussen '67 en '71 was er toch geen sprake van, in zoverre natuurlijk
dat we beide oppositiepartijen waren en dat we ons daardoor nogal eens verenigden. Maar er waren in de partij altijd hele duidelijke elementen die er
steeds voor waarschuwden niet te veel gebonden te worden door de PvdA, inclusief Hans van Mierlo zelf. Het woord socialisme had bij hem een hele zware klank. ik weet niet of Hans van Mierlo er zelf veel over kan zeggen, want
het zijn toch van die hele moeilijke dingen, maar de verandering die in hem
heeft plaats gevonden, van zo'n beetje het symbool van de eigen benadering
tot de vertrouwensman van Den Uyl en de vader van dit kabinet, zoals hij
zichzelf dan ziet, dat is toch wel een enorme verandering.
JB: Hoe is dat gekomen, wat zijn de oorzaken daarvan?
PB: Nu komen de befaamde stiltes. Ja, het is iets wat ik -mijzelf ook herhaaldelijk
heb afgevraagd. De enige verklaring die Ik er zelf voor heb, is dat de fractie
in de eerste vier jaar eigenlijk voortdurend stuk liep op de verdeeldheid in
de Kamer. De regeringspartijen steunden de regering en de oppositie viel uit
de aard der zaak de regering aan. Het standpunt van D'66 is altijd geweest,
dat het parlement als 99n geheel diende op te treden. Dat is ook weer typisch
zo'n Amerikaanse gedachte, eventueel een Engelse, een soort dualistische gedachte, het parlement als eenheid. Dat doet me weer heel sterk denken aan
die rede van Terlouw voor de universiteit, waarin hij ook praatte over de
mogelijkheden van het parlement om gebruik te maken van wetenschappelijk

142,

Onderzoek. ik sprak met hem over die voorlopige wetenschappelijke raad voor
het regeringsbeleid. Ja, zei Terlouw toen, maar die is voor de regering, het
parlement moet maar hopen dat ze de resultaten daarvan krijgt. Dat is een hele typerende D'66-gedachte. In het parlement zelf werd dat erg goed ontvangen
en wat ik ervan begrepen heb, is dat de fractie daar op een gegeven moment
op stuk gelopen is. ik kan me voorstellen dat de gedachte van 'hoe komen we
hier ooit doorheen?' bij Hans van Mierlo een rol heeft gespeeld. Was toen niet
dat 'pistool op de borst'?
JB: Dat was eerst toch het allerlaatste, maar het is langzamerhand het eerste geworden.
PB: Want 'het pistool op de borst'

-

een ongelukkige uitlating trouwens, die hij

beter niet had kunnen doen dat betekende iets, want daarna is die verandering gekomen. Wanneer was het, het zal in '71 geweest zijn. ik vermoed dat
dat een belangrijke rolheeft gespeeld bij hem. Hij heeft ook steeds gezegd,
wil je iets tot stand brengen, dan moet je macht hebben. Hoe kom je aan
macht? 51% halen we toch nooit, dus moet je je verenigen met die partijen,
waarvan je het idee hebt dat je er het dichtst bij staat. ik geloof dat dat
voor een deel ook wel de ondergang van D'66 heeft betekend. Want ik geloof
dat het voor zeer veel mensen, inclusief D'66 zelf, betekende dat wij een
soort bijwagen van de PvdA werden, ik moet zeggen, voor mij heeft het eigenlijk
de doorslag gegeven, ik ben wel altijd lid gebleven, ik ben het op dit moment
nog, maar ik moet wel zeggen dat ik nu wel heel sterk overweeg er mee op te
houden. Want het heeft weinig zin meer. Kijk, dit kabinet is nou gevormd en
Hans van Mierlo ziet het als een geweldige prestatie, hij vindt ook
begrepen dat Jan Vis zijn idee'n heeft vertolkt

-

-

ik heb

dat dit kabinet niet in de

waagschaal mag worden gelegd. Dat is een standpunt, maar zijn rol bij de kabinetsformatie was geheel die van de traditionele kabinetsformateur. Als er
ooit sprake is geweest van achter de schermen om de confessionelen lubben,
de KVP en de AR erin krijgen, dan is dat precies waar wij ons in D'66 altijd
zo tegen keerden. De PvdA had een anti-KVP-resolutie liggen, had zeer duidelijk gezegd dat ze niet met de KVP wilde regeren. Wat gebeurt er? Er komt
een kabinet waar KVP en ARP in zitten. Als je dan dit nog eens naleest, dan
moet je toch zeggen dat dit iets totaal anders is. Goed, zegt Hans van Mierlo
dan, je moet realistisch zijn en het beleid dat hier wordt gevoerd heeft onze
steun. Dat is ook wel zo, ik zal waarschijnlijk ook wel PvdA stemmen, maar het
is toch een heel andere conceptie dan waar wij destijds vanuit zijn gegaan.
Ik kan het eigenlijk alleen maar verklaren door de frustratie van met 7 man
in een Kamer van 150 te zitten, of zelfs met 11 man, en niets tot stand kunnen brengen.
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JB: Ja, omdat de verhouding tussen executieve en parlement natuurlijk niet scherp
vastligt. Met name bij de confessionelen loopt dat gewoon door. De regering,
die confessionele partij is, heeft een heel andere functie, heeft een heel
andere opvatting van zichzelf.
PB: Bij de PvdA is waarschijnlijk ook geen strikte scheiding hoor. ik weet niet
hoe het contact verloopt tussen Den Uyl en Van Thijn, maar het zou mij toch
sterk verbazen als daar niet geregeld contact plaatsvindt. Onze gedachten waren destijds, dat staat hier ook wel ergens, voorstellen op hun mrites beoordelen, als het zo uitkomt de regering steunen en als het niet zo uitkomt,
niet. Maar dat bleek in de praktijk van het dagelijks werk in de Kamer heel
moeilijk, ik weet nog wel die zaak van die brief van het parlement aan het
Amerikaans Congres over Vietnam; ik weet niet of u dat al bent tegengekomen.
Dat was nou typisch zomaar een idee, het kwam van Hans van Mierlo, maar het
was een typisch D'66-idee: het parlement richt zich rechtstreeks tot het
Amerikaanse Congres. Dat was ook iets wat men eigenlijk een beetje belachelijk vond en iets dat op enorme weerstanden stuitte. Het was typisch zo'n
idee van het parlement moet een eigen positie innemen.
JB: Nou is D'66 een democratische partij, met vergaderingen en alles, maar is
die overgang naar samenwerking binnen de partij bewust meegemaakt?
PB: Het is wel op congressen bekrachtigd.
JB: Maar er is, met andere woorden, toch wel een soort oligarchie ontstaan? Dat
is met name de klacht van Schuyer bijvoorbeeld. Dat dit soort dingen toch
veelal van bovenaf werden beslist, in Den Haag vooral, en niet met de partij
zijn doorgesproken, alhoewel de partij toch zo democratisch is.
PB: Laat ik dit zeggen, het drama is dat er een beleid is uitgestippeld en bekrachtigd door het congres, wat het beleid van Hans van Mierlo was, maar dat
dat beleid moest worden uitgevoerd door mensen die het eigenlijk helemaal
niet steunden, zoals Terlouw en Anneke Goudsmit. Zij waren met de grootste
moeite bereid geweest hierin mee te gaan. En dan verdwijnt uitgerekend Hans
van Mierlo, nadat hij zijn grote krachtproef tot stand heeft gebracht. Hij
verdwijnt althans als fractievoorzitter en hij wordt opgevolgd door Terlouw,
die er toch aanzienlijk sceptischer tegenover stond. En wat die kwestie van
democratie betreft, het is natuurlijk zo dat een aantal van die dingen uit
voerig is doorgepraat in Den Haag of in Haagse kringen, ik weet niet of je
in deze partij of in enige andere partij veel meer kunt doen. Die hele kwestie van contacten met de basis was ook zo'n befaamde problematiek. Wij zijn
altijd erg sterk geweest in het ontwerpen van organisaties, maar de partij
is er wel stuk aangegaan. Enerzijds wilde men Hans van Mierlo steunen, hij
kreeg altijd een enorme ovatie als hij weer zo'n verhaal had gehouden. Af ge-

11

144.

lopen zaterdag schijnt hij er ook nog 99n gehouden te hebben, wel een jaar te
laat vind Ik. En tegelijkertijd dacht men, die jongens daar in Den Haag moeten we in de gaten houden. Hetgeen ook weer een heel begrijpelijke reactie
was. Er zijn allerlei plannen geweest voor de vorming van een tussentijds
college of hoe noemde je dat ook al weer? Er zou een commissie komen die tussentijds steekproeven deed onder de leden. We hadden dus geen partijraad of
zoiets.
PT: Dat is nu weer besloten. Het hoofdbestuur gaat het nu weer doen met een
steekproef.
PB: Hoeveel leden zijn er eigenlijk nog? Zoiets heeft er natuurlijk altijd ingezeten h? Daar kwam bij dat Hans van Mierlo een buitengewone overtuigingskracht heeft en ook zeer geladen is. Dat is hij trouwens pas geleidelijk geworden, want toen op die eerste bijeenkomst in Krasnapoisky was hij dat helemaal nog niet. ik herinner me van toen een nogal verlegen, weinig zeggende
jongen. Hans Gruijters was toen de grote krachtfiguur. Maar Hans van Mierlo
is zeer duidelijk gegroeid in de positie van partijvoorzitter en fractieleider en hij had de neiging om mensen kapot te praten. Dan zat je bij elkaar
en dan was je het weliswaar niet met hem eens, maar je had geen goede argumenten. Dat gevoel heerste in de regio nog veel sterker. En volgens mij gingen de mensen dan naar huis en krabden ze zich achter de oren, en zeiden ze,
ja, maar eigenlijk ben ik het er toch niet mee eens. En Hans van Mierlo ging
dan weg met het idee de mensen overtuigd te hebben. Hij had dan een brief of
een resolutie in de hand. En vanuit zijn standpunt geredeneerd had hij dan
ook nog gelijk ook, maar hij had de mensen niet echt overtuigd. In de fractie
is dat ook een hele tijd zo gegaan, ze konden er gewoon niet tegenop en wisten ook niet goed hoe ze hem aan moesten pakken. Bovendien had hij dat sterke
imago, charismatisch leider is een groot woord, maar hij had het toch wel een
beetje. Ook bij de kiezers had hij zeer veel 'Anklang' en dat hadden de anderen niet.
JB: Ja, het is wonderlijk dat- D'66 eigenlijk op deze toer groot is geworden, althans veel stemmen heeft gekregen. Het was &n van die eerste verschijnselen van een groot leiderschap en dat kwam over de televisie nogal over. Maar
daardoor was de partij natuurlijk ook aan de ups en downs van een charismatisch leiderschap gebonden, meer dan aan zijn standpunten.
PB: Ja, misschien. Het is natuurlijk zonder meer zo dat die verkoopmethode een
grote rol heeft gespeeld. Fransen, Hey en Veltman adviseerden bij die televisieuitzendingen in het begin veel. En dan die uitzending met die caravan.
Hans van Mierlo was aan het praten en ondertussen zag je op de televisie
niets anders dan een of andere meneer, die bezig was een auto met een caravan
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te parkeren. Een geweldige uitzending was dat.
JB: Dinsdag of donderdag komen die spots nog een keer terug op de televisie. In
een programma van de VPRO. Donderdag om 9 uur geloof ik. Daar komen al die
spots weer in. En Van Mierlo enGruijters die met een bezorgd gezicht langs
de gracht lopen.
PB: Donderdagavond is dat?
JB: Donderdag ja.
PB: Gaan ze er een hele uitzending aan wijden?
JB: Veertig minuten televisie.
PB: Allemaal aan D'66?
JB: Aan t'66, opkomst en .... ondergang kun je nog niet zeggen natuurlijk, maar
dat was oorspronkelijk wel de bedoeling.
FT: Ze hebben daar de hele dag gefilmd hè?
JB: Ja, maar ze hebben bij Veltman die spotjes weggehaald en bij Leen Timp.
PB: Ja, bezorgd langs de gracht lopen. Maar wat zei u daarnet of dat leiderschap?
JB: Dat D'66 veel meer groot is geworden door een charismatisch leiderschap en
daardoor aan de ups en downs daarvan, dan door haar standpunten. Dat breng
ik althans als hypothese.
PB: Nou, ik hoop dat het niet waar is, maar ik kan het natuurlijk niet bewijzen.
Het is natuurlijk wel opvallend dat een heleboel van die standpunten door
anderen zijn overgenomen. Bijvoorbeeld duidelijkheid in de politiek, je mag
het woord niet meer gebruiken, maar ik geloof wel dat wij tot de eersten behoorden die daar zo'n punt van hebben gemaakt. Daarna hebben anderen het
overgenomen. Dat is uitstekend hoor, dat vind ik helemaal geen probleem. ik
vind het helemaal niet erg dat anderen standpunten hebben overgenomen die wij
destijds hebben geformuleerd, maar...
Ja, dat charismatisch leiderschap heeft wel geholpen, dat geloof Ik zeker.
Je ziet ook dat een man als Terlouw gewoon niet zover komt. Hij is veel voorzichtiger, reflecterend. Je kunt van Hans van Mierlo wel zeggen dat hij enige
tijd enigszins bezeten is geweest, dat realiseerde men zich, dat greep de
mensen. ik weet niet precies wat er zou zijn gebeurd als hij dat niet was geweest. Kijk, er zijn een paar dingen. Eerst had de partij zeven zetels, toen
brachten ze het tot elf, dat was minder dan men had gedacht en eigenlijk een
teleurstelling, ieder ander zou zeggen een partij die van zeven naar elf
springt, dat is toch heel wat, zeker voor de Nederlandse verhoudingen. Maar
aangezien iedereen op vijftien had gerekend viel elf natuurlijk reuze tegen.
Dat is zo raar h, eerst denk je als ze twee of drie zetels halen is het heel
wat, dan halen ze er zeven, en dan moeten het minstens vijftien worden en is
het een teleurstelling als het elf worden. Die elf hebben door ongelukkige
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omstandigheden maar een jaar de kans gekregen en toen viel de zaak ontzettend
terug, je kunt eigenlijk wel zeggen door omstandigheden buiten D'66 om. Voor
hetzelfde geld hadden die elf het nog wel een tijdje uitgehouden. Maar in die
fractie van elf was altijd erg veel verdeeldheid, over zaken als samenwerking
met de PdA bijvoorbeeld en over dingen als de opstelling tegenover de partij.
Misschien is het ook wel zo dat een groepering als deze niet veel langer moet
bestaan.
JB: Hoe komt het toch dat, afgezien van de personen zelf, dat daar niet alleen
zoveel persoonlijke conflicten zijn uitgehroke, maar ook lange tijd hebben
voortgeduurd?
PB: Wat zijn die persoonlijke conflicten den?
JB: Nou, persoonlijke tegenstellingen.
PB: Noemt u eens wat.
JB: Nou, ik ken ze niet, maar Erik Visser zei dat ondermeer zeer veel persoonlijke tegenstellingen een rol hebben gespeeld.
PB: Hans van Mierlo deed erg veel dingen tegelijk. Om eens wat te noemen, tijdens die kabinetsformatie was hij voortdurend aan het konkelen met Den Uyl.
De fractie wist van niets, de partij nog veel minder. En dat terwijl het
allemaal mensen zijn die zich er graag mee zouden willen bemoeien. Dat is
het probleem van D'66, het zijn eigenlijk allemaal mensen die een eigen partij zouden willen hebben. Het is geen club makke schapen, integendeel zou je
zeggen, ieder heeft wel weer zijn eigen ideeën over hoe het zou moeten. Dat
spreekt ook wel een beetje tegen het charismatisch leiderschap. En dan is daar
Hans van Mierlo die de zaken zelf regelt en vergeet dat hij de club bij elkaar moet houden en achter zich moet houden en dat heeft wel tot een aantal
tegenstellingen binnen de fractie geleid. ik weet niet of je van een persoonlijke tegenstelling tussen Anneke Goudsmit en Hans van Mierlo kunt spreken,
maar ze hadden politiek wel enigszins verschillende standpunten. Anneke Goudsmit staat ook veel sceptischer tegenover de samenwerking met de PvdA.
JB: ik zit nog even te denken aan uw voorkeur voor een Vrijzinnig-Democratische
Bond. Heèf t u die stap naar de PvdA, de toenadering althans, kunnen maken?
PB: ik was toen al een beetje uitgeschakeld. Het is niet zo dat ik niet meer
mocht komen, maar ik had er zelf ook al minder 'zin in. ik heb wel van die
toenadering staan te kijken, ik heb er echter geen grote actie tegen gevoerd.
Ik heb het, laat ik zeggen, aanvaard, maar als de discussie zich nog eens
zou afspelen, zou ik er weer veel voorzichtiger tegenover staan. Wie is nou
op het ogenblik de grote voorstander van de PvdA van D'66? Dat is de PvdA
Den Uyl. Want Den Uyl heeft D'66 nodig. Dt 66 heeft de PvdA gered toen het
over die NATO-paragrafen ging. Dat is natuurlijk een idiote situatie, want
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waarom moeten wij de PvdA redden? De PvdA moet zichzelf maar redden. ik vind
dat dus allemaal niet zo gelukkig; de PvdA is erg groot en erg machtig. ik
ben met dat grote resultaat van I minister en 3 staatssecretarissen helemaal
niet blij. Want ik vind dat zowel bij de minister als bij de staatssecretarissen erg weinig blijkt van D'66-ideen, dat in die hele periode van de
fractie onder Hans van Mierlo meer tot uiting is gekomen van het soort ideeën
dat wij toen hadden, dan dat je nu onder I minister en 3 staatssecretarissen
merkt, ik vind Gruijters een uiterst kundig man hoor, ik heb geen enkele kritiek op hem als minister, maar ik merk er nou niet zo vreselijk veel van dat
je daar nou een D'66-minister aan.het werk hebt. Van De Goede merk je Überhaupt heel weinig; Brinkhorst is, technisch gezien, een uitstekend staatssecretaris, maar of hij nou specifiek D'66 is weet ik niet.
JB: En Glastra van Loon?
PB: Ja, Glastra van Loon, die heb Ik tot het laatst bewaard, Bij Glastra van
Loon kun je nog zeggen dat het naar verhouding in het werk waar hij zich mee
bezig houdt, nog het meeste naar voren komt. Maar ik geloof niet dat je kunt
zeggen, wat een geweldige prestatie, 1 minister en 3 staatssecretarissen, zo
zou Ik het niet willen zien. De resultaten liggen, vind ik, meer in het accepteren van een aantal dingen die wij toen hebben gelanceerd, al moet ik bijvoorbeeld op het gebied van de staatsrechtelijke vernieuwingen nog zien dat
ze erdoor komen. De PvdA heeft daar lange tijd erg moeilijk over gedaan en
we hebben minister De Gaay Fortman die nou ook niet zo hard van stapel loopt
op dat punt. ik ben er nog niet zo zeker van dat dat allemaal zal gebeuren.
JB: Bovendien ontbreekt nu natuurlijk een beetje het gewicht van de partij.
PB: ik geloof ook dat de keuze van Gruijters voor Volkshuisvesting en van die
drie anderen, niet zo ideaal is geweest destijds. ik heb daar echt niet veel
invloed op gehad, Ik heb wel gesuggereerd dat Binnenlandse Zaken eigenlijk
het belangrijkste voor ons was, maar toen werd mij verteld dat dat al geheel
aan De Gaay Fortman was beloofd of toegezegd. En dan krijg je dit soort valse
argumentatie. Dat is nou precies waar wij ons tegen verzet hebben, ik ben
realist genoeg om te weten dat het op die manier gaat, ik weet wel hoe het
toegaat in Den Haag, maar dan kunnen die andere partijen het net zo goed
zonder ons, daar heb je geen D'66 voor nodig. Als het op dit soort overwegingen allemaal moet gebeuren, dan laat ik het rustig aan de PvdA over.
Den Uyl is wat dat betreft mans genoeg en daar is dit soort clubjes helemaal
niet voor nodig.
JB: Ja, nee.
PB: Ik heb toch een beetje het gevoel dat., dat is natuurlijk het befaamde alan.
Dat wordt op elk congres weer geroepen: het élan van D'66 moet terugkomen.

Maar dat alan kan niet terugkomen, omdat D'66 toch een beetje een partij is
geworden als alle andere partijen, maar met het onderscheid dat wij niet een
sociaal-economische achterban of een zuil hebben waar we ons aan vast kunnen
klampen of waar mensen automatisch.. Niemand stemt ooit automatisch op D'66.
Mensen die D'66 stemmen doen dat als protest tegen partijen waar ze eerder
op gestemd hebben, of omdat ze iets zien in het programma, of omdat ze vinden dat Van Mierlo een leuke neus heeft of iets dergelijks, maar het gaat
niet automatisch.
JB: De sociaal-democraten stemmen dan toch ook met een zeker automatisme. Je kunt
de sociaal-democratie ook niet opheffen in Nederland.
PB: Nee, maar ik zou al die mensen die automatisch VVD, KVP, AR en CRU stemmen,
niet graag de kost geven. En PSP ook, CPN, PPR is nog iets anders omdat die
zo nieuw is. ik weet het niet goed.
JB: Ja, maar die vlottende kiezersmassa die met D'66 is begonnen, die is op een
gegeven moment..
PB: Ja, en met de Boerenpartij. Het is niet wat wij in ons hoofd hadden, maar dat
is wel het begin geweest van dit soort zaken. Wat overigens ook nog wel interessant is, is dat wij in die beginperiode goede Nederlanders in onze partij
wensten. Wij lieten de mensen een soort loyaliteitsverklaring tekenen, maar
dan in omgekeerde zin, dus dat ze geen lid waren geweest van de NSB of van
een andere fascistische Organisatie. Alle kandidaten moesten die verklaring
ook ondertekenen. Het is natuurlijk een beetje een griezelige zaak, dat vonden wij ook al meteen. Je wist niet wie zo'n nieuwe partij zou aantrekken en
je hebt natuurlijk van die ambitieuze klanten, zeker nadat die 7 zetels waren behaald. Je zou natuurlijk ook een ballotage in kunnen stellen. Gezien
de leeftijd van de meeste mensen speelde het eigenlijk helemaal niet zo'n
grote rol. De gemiddelde leeftijd van de ondertekenaars was iets van 34,
33 jaar. Vooys was een van de weinigen die wat ouder was. Dus eigenlijk speelde het nauwelijks een rol, maar het was wel een punt waar we allemaal erg
verdacht op waren. ik geloof zelfs dat het bij de laatste verkiezingen nog
een rol heeft gespeeld, dat men iets moest ondertekenen. ik kan me niet herinneren dat er ooit iemand is geweest die is geweigerd. Wat verder een belangrijk punt is geweest

-

Ik heb daar zelf ook nog een rol in gespeeld

-

is

het contact met soortgelijke groeperingen in het buitenland. ik had in eerste
instantie de taak om de post te beantwoorden. Toen het hele apparaat nog niet
op gang was gekomen heb Ik er een paar beantwoord. Het was ggn van de dingen
waar we het herhaaldelijk over hebben gehad, zowel in het kader als rondom
die werkgroep buitenland. We hadden sterk het idee dat je het niet alleen in
Nederland moest aanpakken. Het is nog niet eens zo lang geleden dat Van Mier-
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lo naar Frankrijk is geweest.
FT: Voor die...
PB: Technique et dmocratie. Er is ook contact geweest met Servan Schreiber.
JB: En in Itali' was ook een soort
PB: Ja, met de republikeinen, er was een dergelijke club in Itali'. Anneke Goudsmit vertelde net dat ze in Isral is geweest en daar met die groepering van
die mevrouw...
JB: Burgerrechten.
PB: Ja, dat ze daar contact mee heeft gehad. Uiteraard waren er liberalen in Engeland. Maar dan kreeg je de vraag wie is de echte liberaal, daar zijn ook
wel karikaturen over geweest. ik geloof dat dat een jaar of twee geleden nog
aan de orde is geweest, dat zowel de VVD als wij zeiden: wij zijn de echte
liberalen.
FT: In '74 is dat nog aan de orde geweest op een discussie in Groningen met
Brinkhorst. Lipschits was toen voorzitter, het was in Mutua Fides of zo.
PB: Ja, het wordt een beetje een onwezenlijke discussie h, maar het heeft voor
ons wel een rol gespeeld. Dat die contacten niet beter van de grond zijn
gekomen heeft te maken met geld en Organisatie. Eigenlijk had je al die
groeperingen moeten bezoeken, ik herinner me nog dat er een brief binnenkwam van een Oostenrijkse partij, die heette iets van Gefedereerde Europeanen, Europa Union, ze hadden ook een afdeling in Duitsland. Je hebt dan
geen flauw idee wat het voorstelt, misschien waren het wel oud-fascisten. Je
krijgt dan zo'n brief en je denkt, mijn God, wat is dit nu? En dan is het vreselijk moeilijk om dat uit te zoeken, tenzij je er echt naar toe kunt om het
te analyseren. Er was ook een groep ergens in het noorden van Duitsland, Hamburg geloof ik, daar zijn ook contacten mee geweest. Maar dat is eigenlijk
allemaal een beetje stuk gelopen op tijd en geld, een combinatie van die
twee.
JB: U zat in de commissie-buitenland. Nu werd afgelopen zaterdag op het congres
nog weer eens door de voorzitter gememoreerd dat bij opinie-onderzoeken
blijkt dat een groot deel van D'66 kritisch staat tegenover de NATO, in tegenstelling tot de partij zelf. Zijn die standpunten die u toen in dat NATOrapport in '68 of '69 naar voren bracht, nooit op tegenstand gestuit?
PB: Er is zeer uitvoerig over gediscussieerd en we hebben toen een soort NATO-optermijn programma aangenomen, daar was men het wel over eens. Er was wel een
meerderheid die dat steunde. Het gekke is natuurlijk dat D'66 zich in het redden van de PvdA als een soort NATO-paladijn heeft ontpopt. Het was gek omdat
D'66 eigenlijk niets anders deed dan steun geven aan de top van de PvdA, Van
der Stoel, Ter Beek, Den Uyl zelf. Het is hun standpunt dat daarin naar voren
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komt. Wat hadden ze voor gegevens op het congres? Was er een meerderheid
voor om uit de NATO te stappen of zo?
JB: Herinner jij je het Frits?
FT: Nee, het staat me niet voor de geest.
JB: ik geloof dat op het congres de grootste minderheid ertegen was of zo.
PB: De grootste minderheid?
JB: Tegen de NATO dus, ze waren er dus voorstander van om uit de NATO te treden.
PB: Een grotere minderheid dan in de PvdA?
JB: Ja.
PB: En de PPR?
JB: Het meest kritische deel werd gezegd.
PB: Nee, dat is toch niet zo, ik bedoel...
JB: Het gins over steekproeven h. Maar dat zullen wel leden zijn, het zullen
waarschijnlijk geen. •
PB: Dat kan ik me voorstellen, daar is nog wel enig verschil tussen. Maar het is
ook wel gebleken in zo'n werkgroep buitenland, in de tijd dat ik voorzitter
was. ik was voorzitter tot '68, toen ben ik drie maanden naar Amerika gegaan
en heb ik het voorzitterschap neergelegd. In die werkgroep kreeg je natuurlijk ook allerlei vogels van diverse pluimage bijelkaar. We hebben ons toen
we het programma maakten uitvoerig beraden over de vraag wat het prog ramma
van D'66 voor consequenties had voor de buitenlandse politiek. Wij hebben
toen internationale samenwerking en - het opheffen van internationale spanningen als 'Leitmotiv' genomen. Dat was als het ware het begin, maar we zaten
midden in het probleem hoe de term radicale democratisering te vertalen in
het buitenlands beleid. Je kunt wel iets aan de buitenlandse dienst gaan
sleutelen, maar het gaat om de inhoudelijke kant. Daar zit de PvdA ook mee.
Het gaat erom, hoe socialisme in buitenlands beleid te vertalen. Daar zijn
grote brochures over geschreven, maar - ze zijn er nog altijd niet uit. Nu
zitten ze in de discussie over de NAVO. Je kunt wel vanuit een bepaald gezichtspunt de binnenlandse politiek benaderen, maar het is veel moeilijker
dat te vertalen in het buitenlands beleid. Egn van de meest bevredigende
dingen die ik in de werkgroep buitenland heb gedaan is het contact met de
fractie en de partij onderhouden, tijdens het herzien van het programma. We
hadden geregeld bijeenkomsten van diverse subgroepen, die van Europese integratie, Vrede en veiligheid, ontwikkelingsproblematiek. Dat werkte best aardigs tenminste dat vond Ik zelf. ik heb daar erg veel plezier in gehad. Het
was veel werk, maar dat gaf veel bevrediging.
JB: Dat kwam waarschijnlijk ook bij Van Mierlo en Visser terecht?
PB: Ja, voornamelijk bij Visser. Ook wel bij Van Mierlo, maar die werd steeds
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belangrijker door dat fractie-voorzitterschap, zodat hij gaandeweg minder
aandacht kon besteden aan dit soort dingen. Je maakte wel rare dingen mee.
Ik herinner me bijvoorbeeld dat wij als commissie buitenland op een gegeven
moment hadden gezegd: er moet geen aparte minister voor ontwikkelingssamenwerking komen, want het ontwikkelingsbeleid hoort onderdeel, zo niet hoofdbestand te zijn van het buitenlands beleid. Imkamp vond dat niet en die hield
daarover een vlammend betoog op het congres. En dan krijg je dat waar je wekenlang met zo'n werkgroep over hebt vergaderd, op zo'n congres in 99n klap
van de tafel wordt geveegd. Dan zeggen de mensen, dat idee van Imkamp is eigenlijk best aardig, en dan gaat het bom met de voto-meter en het is beslist:
D'66 is voor een aparte minister van ontwikkelingssamenwerking. Niet dat het
zo'n belangrijk punt is hoor, maar zulke dingen maak je natuurlijk wel meer
mee. En daar is een aantal mensen op afgeknapt, mensen die echt deskundig
zijn op een bepaald terrein. En dan wordt zo'n idee op een congres in én
klap van de tafel geveegd. Zo'n congres is zo onberekenbaar h, omdat de leden daar zelf zitten,
JB: Het one man- one vote- systeem.
PB: Ja. En dat systeem heeft hele griezelige kanten,
JB: Goed. ik heb nog een vraag. We zijn wel heel erg van ons onderwerp afgedwaald,
geloof ik.
PB: We hebben de oprichting van de partij gehad. We hebben het over de jonge aanhang gehad. Dat was natuurlijk wel heel plezierig h. Over de toestanden die
er geweest zijn hebben we het gehad. Gn progressieve concentratie, dat had
de algehele instemming van de partij, dat weet ik zeker. Kon de partij via
de Algemene Ledenvergadering een bevredigende controle uitoefenen op de
fractie? Werd de ijzeren wet van de oligarchie vermeden? Nee, dat kun je
toch wel rustig zeggen. ik heb zelf in het begin tot die oligarchie behoord.
Later zijn het weer anderen geweest, maar je kunt toch rustig zeggen dat
zich rondom Hans van Mierlo altijd een aantal mensen verzamelde met wie hij
intensief overleg pleegde. Ringnalda heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.. ik herinner me nog dat we in '67 vergaderd hebben over wat het advies aan de Koningin moest zijn en dat wij toen hebben aanbevolen om Alting
von Gesau als kabinetsformateur te laten optreden. Dat verraste haar erg, dat
weet ik nog wel. ik weet ook nog dat Van Mierlo in '71 met vakantie was en
dat wij er toen over vergaderden of hij teruggeroepen moest worden. Het was
typisch een kleine club mensen die met elkaar dingen regelden. Brinkhorst
hoorde daar ook bij. Een zekere oligarchie is zeker niet vermeden. Op het
congres in Leiden wordt de eerste stap gedaan. ik was er toen niet bij omdat ik in Amerika zat. ik heb toen wel vernomen dat de rede van Van Mierlo

heel goed 9ntv4ngn is, dus dat wil zeggen dat het beleid van Van Mierlo in
68ppg en 1ieel duidelijk is bevestigd.
T; Die rede hield en duidelijke afwijzing in van het stembusakkoord met de PvdA
en de I'PR.
JB: J, Van Ilierlo hçef t toen gezegd dat als er iets zou gebeuren, dat dan toch
in eerste instantie de PPR-samenwerking daarvoor in aanmerking zou komen.
PB; 4aar ja, de PPRsas toen nog wel iets kleiner. De Gaay Fortman was nog niet
uit Afrika teruggekeerd. Dat sheelt natuurlijk wel h? D'66 heeft veel werk
gemaakt van een staatkundig program. Volgens mij is daar zo weinig van gerealiserd omdat een meerderheid van de Kamer, van de partijen en dus van het
eder1andse volk, daar niet zoveel voor voelt. In eerste instantie leken de
kiezers wel belangstelling te hebben voor de ideean over staatkundige vernieuwing. In 1970 echter had men toch het idee niet meer in de lift te zitten,
•

dat had consequenties voor de partij.
JB: Ja, die ideen zijn door de VVD duidelijk afgewezen, en dat hadden die oude
liberalen, de oud-Vrijzinnig-Democraten toch eigenlijk niet mogen doen. Dat
heeft waarschijnlijk wel moeilijkheden gegeven.
i'B: Bij mensen als Fetter bijvoorbeeld. 1-Jij stond nogal centraal en is toen duidelijjc minder actief geworden. ik moet zeggen dat ik minder moeite heb gehad
met het afwjzn van de VVD dan met worden van een aanhangwagen van de PvdA.
Dat laatste vind ik veel erger dan het afwijzen van de VVD. Ja, en dan komt
h.t congres in reda, d at vond ik heel griezelig. Daar is toen heel uitvoerig it Van Mierlo over gediscussieerd, over samenwerking van D'66 met andere partijen, de 'eerlijke makelaars'. Het is toen volgens mij de eerste keer
geweest dat hij op deze manier is gaan praten.
JB: 'Eerlijke makelaar'? Heeft hij dat gezegd?
B; Het kan best mijn term zijn hoor, maar het idee van we gaan samenwerken met
de 1-WI' ei de PvdA, dat was iets heel anders dan wat wij altijd wilden.
JB: 1-Jij probeerde de anti-KVP-motie te verzwakken?
PB Het was een volledig andere conceptie dan waarvan wij altijd uitgegaan waren. Het ontbreken van een krachtige Organisatie mag dan een voordeel zijn
voor de democraten in de partij, het is duidelijk dat het als een nadeel gewerkt heeft voor de bestendigheid van D'66.
J Nu de laatste vraag: hoe staat u tegenover opheffing van D'66?
PB: Ja, ik geloof dat Ik, als ik er geweest was, wel de motie van Anneke Goudsmit gesteund zou, hebben. ik geloof niet dat je het kunt maken te zeggen
'we heffen de partij nu op', maar iets op termijn, dat zou ik wel gesteund
hebben. Nogmaals, je moet het wel in de kontekst zien. De partij is iets ge~
worden, is groQt geweest en het élan is er nu duidelijk uit. Niemand ver-
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wacht eigenlijk dat er nog nieuwe impulsen uit zullen komen en dan moet je
daar de consequenties uil4trekken. Wat er nu gebeurt vind ik inderdaad heel
eng. Waarschijnlijk zal er op het volgend congres wel weer 60% zijn die zegt:
toch maar doorgaan. Dat is doodeng natuurlijk.
JB: U wordt dakloos met velen waarschijnlijk?
PB: Ja, dat zei André van der Louw laatst ook tegen me.
JB: Dat is verder geen probleem?
PB: Nee, in de eerste plaats was ik nog niet dakloos en ben ik het nog steeds niet.
Maar Ik vind dat helemaal geen probleem. Je heft toch geen lid van een politieke partij te zijn?
JB: Maar laten we zeggen dat u dan waarschijnlijk wel wisselend zult gaan stemmen?
PB: Nou, laat ik zeggen, voorlopig stem ik PvdA, of de PvdA moet het al heel dol
maken. ik zie voor mij op het ogenblik weinig alternatief. Het beleid van de
VVD

trekt me helemaal niet. Vroeger waren er in de

Ik kan me er op verkijken hoor

-

VVD

wel eens groeperingen

waar ik wel enige affiniteit mee had, bijvoor-

beeld een man als Korthals. Maar Wiegel zegt me helemaal niets en de PPR
aardige mensen hoor

-

-

-

hele

maar die zie ik ook niet als iets blijvends. En de PvdA,

nou ja, dan zijn we weer terug bij de traditionele Nederlandse politiek. Maar
Ik stem PvdA.
JB: U kunt dat toch ook verantwoorden door te zeggen dat een deel van het élan,
van de ideen van D'66 wel is overgekomen?
PB: Ja, maar niet alleen bij de PvdA. Nu wordt er weer gesproken over een ombudsman die er moet komen. Dat is ook ggn van de dingen waar toen lang en breed
over is gesproken. Alles wat te maken heeft met democratisering wil ik beslist
niet alleen op het conto van D'66 schrijven. Nieuw-Links heeft er ook veel
aan bijgedragen. Op dat punt hadden we dezelfde ideeën, maar op het sociaaleconomische vlak had Nieuw-Links bijvoorbeeld hele andere ideen dan wij. Wij
aanvaardden toch eigenlijk grosso modo het bestaande economische systeem, terwijl Nieuw-Links, althans 'Tien over tood' vrij ver ging met daar wijzigingen
in aan te brengen. Daar zijn ze inmiddels ook weer van terug gekomen, als je
tenminste ziet wat ze in de praktijk doen. Maar op het punt van democratisering gingen we als het ware gelijk op, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld
openheid. Ik wil niet zeggen dat alles bereikt is wat we wilden, maar er is
wel vooruitgang geboekt. Dat wil ook zeggen dat ik het niet uitsluit dat er
op een gegeven moment weer een behoefte zal bestaan om nieuw leven in de
brouwerij te brengen. Ik weet niet of dat weer via een politieke partij moet
hoor, misschien moet het op een andere manier. ik ben zelf tegenwoordig nogal
aktief in Amnesty International. Daar zie ik voor mijzelf op het ogenblik meer
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in dan in een politieke partij. ik heb in die eerste jaren het werk in de
Tweede Kamer nogal nauw gevolgd, en ik moet zeggen, daar wordt je niet gelukkiger van. ik weet dat het niet of nauwelijks anders kan, maar het werk in
een pressiegroep geeft in zekere zin veel meer bevrediging. En als je dan
ook nog het idee hebt dat je iets goeds doet, dan is dat wel fijn voor jezelf. Maar ik zie dus op het ogenblik voor mijzelf geen activiteiten weggelegd
in een politieke partij.
JB: Goed, hartelijk dank.

