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Geen bijwagen
maar locomotief
door Pien van der Hoeven

rijpen. Ik heb het congres beloofd dat we
GeschiedeniS is een onmisHans van Mierlo was
. bare leenneester, want de
zoveel mogelijk van ons denken zouden
nauw betrokken bij de
.
. geschiedenis
herhaalt
concretiseren vóór de volgende verkiezinzich, ook al gebemt dat nooit in precies
gen. Met die eigen inbreng zouden we dan
totstandkoming van het
dezelfde vonn." Vroeg in de morgen voorwel in staat zijn om ons in een progressiekabinet-Den Uyl en de
dat de drukke agenda van Buitenlandse
ve concentratie te laten gelden."
progressieve samenwerking
Zaken zich laat gelden, neemt Hans van
,Mierlo de tijd om stil te staan bij de totHet beleidsplan
die eraan vooraf ging.
standkomingvan het kabinet-Den Uy!. Hij
Twee decennia later is hij de ~De vraag die ik na het congres in Leiden
laat zijn gedachten dertig jaar teruggaan,
naar een belangrijk congres van D66 in
probeerde te beantwoorden, was 'Hoe kungeestelijke vader t'an het
nen we een keuze maken waannee wij ons
Leiden. ~Daar hield ik een rede met de
paarse kabinet. Als geen
titel 'De keuze van D'66'. Die titel was een
niet aan anderen overleveren, maar waarander kan hij deze twee
door we anderen dwingen om te kiezen
antwoord op de verwijten dat D66 geen
· keuze maakte tussen de PvdA en de VVD.
voor ons?' We hebben toen als volgt gereepisodes in de geschiedenis
Maar de keuze die wij maakten, was de
deneerd. Waarom willen we een gekozen
van D66 met
minister-president? Omdat deze vóór de
keuze voor onszelf. Ik bracht in deze rede
twee nieuwe thema's voor de politiek naar
verkiezingen zijn beleid uit de doeken
elkaar vergelijken.
moet doen. Eigenlijk willen we dus de kievoren die de eigen identiteit van D66 on- .
•
•
zers een plan van regeren voorleggen in
derstreepten: internationale gerichtheid
plaats van een partijprogramma. Partijen democratisering."
programma's zijn vergaarbakken waaruit na de verkiezingen conOp het congres in Leiden werd een motie inged~end waarin D66
cessies worden gedaan voor het creëren van een meerderheid. De
werd opgeroepen de krachten te bundelen met de PvdA en PPR om
kiezers mogen de bakken bepalen, maar de politici doen de conbij de volgende verkiezingen een progressieve meerderheid af te
cessies, zij maken het product. Waarom zouden we niet proberen
dwingen. "Ik heb mij tegenover die motie opgesteld, omdç.t ik wist
dat de partij nog niet rijp voor samenwerking was." De meerderzoveel mogelijk van het product al vooraf aan de kiezers te tonen?
heid van de partijleden deelde de -mening van Van Mierlo dat een
Geen concessies achteraf, maar beleid vooraf. Dat betekent dat we
behalve een partijprogramma ook iets anders zouden moeten maverbond met de PvdA het hoofddoel van D66, de hervonning van
het politieke bestel, niet dichterbij zou brengen. Het getalsmatige
ken, een beleidsplan."
· overwicht van de PvdA zou een sterk socialistisch stempel op de
D66 was de eerste Nederlandse partij die het aandmfde om een
progressieve alliantie drukken. D66 kon nog te weinig bijdragen
beleidsplän te maken. In dit plan stonden niet, zoals in een gewoon partijprogramma, wensen op alle verschillende beleidsterom de kiezer een meerwaarde van de krachtenbundeling te verzekeren. "We hadden nog niet voldoende identiteit. Het zou slecht
reinen opgesomd. De programmapunten waren juist in een samenhangend verband gebracht en er werden duidelijke prioriteizijn geweest voor ons imago, en voor het zelfvertrouwen van de
leden om zo snel al af te buigen in de richting van een bepaalde
ten gesteld. Nieuw voor de Nederlandse politiek was ook dat het
partij. We zouden opgeslokt zijn door de PvdA. Het enige dat D66
plan fmancieel onderbouwd was.
dan had uitgericht, was dat zij een stel kiezers bij de WD had
Het beleidsplan werd eind 1970 gepubliceerd en alle andere partijen aangeboden. D66 was klaar voor samenwerking. De meest
weggehaald. Ik geloofde dat D66 op de wat langere tennijn wel
voor een alliantie met andere vooruitstrevende partijen moest kiewaarschijnlijke partners waren de PvdA en de PPR. D66 stelde
· zen. Maar het kind moest eerst groeien voordat het ging trouwen.
drie voorwaarden aan de samenwerking: de partijen moesten hun
Het moest eerst volwassen worden, de geslachtsdelen moesten nog
akkoord inzet maken van de verkiezingen, de samenwerking
moest de snelste weg naar partijpolitieke en staatsrechtelijke vernieuwing vannen en het beleidsplan van D66 moest in belangrijke mate verwezenlijkt kunnen worden.
Pien van der Hoeven is lid van de redactie van Idee.
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Mierlo vroeg, met durf en elan in dit 'krankzinnig avontuur' te
storten. Zo gingen de drie partijen met het Progressief Akkoord de
verki~zingen in van 28 april 1971. Op voorstel van D66 presenteerden de partijen zich aan de kiezers met een schaduwkabinet.
Joop den Uyl, de PvdA-leider, was premier van dit schaduwkabinet en Van Mierlo was vice-premier, speciaal belast met staatsrechtelijke vernieuwing. Het schaduwkabinet was een unicum in
de Nederlandse parlementaire geschiedenis, en niet louter een
verkiezingsstunt, maar een logisch uitvloeisel van het D66-principe dat de kiezers zoveel mogelijk duidelijkheid verschaft moest
worden vóór de verkiezingen.
De verkiezingen leverden geen progressieve meerderheid op. De
confessionele partijen regeerden verder met de WD in het 'gewraakte' kabinet-Biesheuvel. Dit kabinet werd aan een krappe
meerderheid geholpen door DS'70. Aan deze nieuwe partij had
D66 bij de verkiezingen stemmen verloren. Dat de winst voor D66
bescheiden was, lag ook aan de ommezwaai die de democraten
hadden gemaakt door samen te gaan werken met de PvdA en de
PPR.
De progressieve samenwerking was voor de PvdA juist gunstig
uitgepakt: de PvdA had voor het eerst sinds 1956 weer zetels
gewonnen. Den Uyl erkende op de avond van de verkiezingen ruiterlijk dat 'zijn vrienden van, D66 goeddeels verantwoordelijk
waren voor het onverwachte succes van de PvdA.' Nu zijn partij
weer in de lift zat, vond Den Uyl dat er 'helemaal niet zoveel gepraat hoeft te worden over een progressieve volkspartij.' Deze
opmerking van de socialistische leider enkele weken na de verkiezingen was een' teken aan de wand: de geschiedenis zou zich het
, jaar daarop herhalen, in een dramatische versie.

De PvdA greep de uitgestoken hand oruniddellijk aan. De socialisten verkeerden in een ernstige crisis. Sinds de verkiezingen van
1959 hadden zij nederlaag op nederlaag moeten incasseren. De
verkiezingen van 1967 vormden daarbij een absoluut dieptepmlt.
In veertien jaar tijd had de PvdA bijna een derde van haar aanhang verloren. Intern werd de partij bedreigd door grote verdeeldheid. In reactie op de jongere generatie die zich binnen de partij
roerde onder de naam Nieuw Links, had de rechtervleugel zich
afgesplitst in DS '70. Onder deze omstandigheden was de PvdA bereid D66 heel ver tegemoet te komen. Progressieve samenwerking
leek een uitweg te bieden uit de moeilijkheden waarin de socialisten verkeerden.
Begin februari werd er een akkoord bereikt dat geheel voldeed aan
de door D66 gestelde eisen. De PvdA accepteerde het beleidsplan
als uitgangspunt voor het regeringsbeleid en bond zich aan de
door D66 gewenste staatsrechtelijke hervormingen. Ook spraken
de partijen af te streven naar een nieuwe, progressieve, niet-dogmatische volkspartij. Op dit voor D66 cruciale punt werden echter
geen concrete afspraken gemaakt. De vraag was of het van realisme getuigde om van de socialisten te verwachten dat zij hun partij zouden opgeven. De band van de Rode Familie was oud en
sterk.

Krankzinnig avontuur
Het in februari 1971 gehouden congres van D66 in Amsterdam
besliste positief over het Progressief Akkoord met de PvdA en de
PPR. Een overweldigende meerderheid was bereid zich, zoals Van
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Door de tegenvallende verkiezingswinst en de weifelachtige houding van de PvdA tegenover de progressieve volkspartij bekoelde
bij D66 het enthousiasme voor de samenwerking met de PvdA.
Maar Hans van Mierlo stuitte in 1971 op een nieuwe inspiratiebron voor de progressieve samenwerking. Tot dan toe was D66 bezig geweest om de democratie, die zij in gevaar achtte, te redden.
Eind 1971 kreeg D66 naast deze staatkundige bevlogenheid een
tweede drijfveer. Niet alleen de democratie, ook de aarde moest gered worden. Uit onderzoek van het Massachussetts Institute of
Technology bleek namelijk dat de voorraden aan grondstoffen op
aarde huiveringwekkend snel slonken. Ingrijpen in de westerse
productie en consumptie was geboden. De traditionele politieke
ideologieën hadden voor deze nieuwe problematiek geen oplossing.
D66 zette het milieu op de politieke agenda.
Hans van Mierlo vertelt dat hij door de journalist WL. Brugsma
op het onderzoek van het Massachussetts Institute of Technology
geattendeerd werd. "Lang voordat het Rapport van de' Club van
Rome uitkwam, was ik door het schaarsteprobleem dat toen nog
volstrekt onbekend was, gegrepen. Ik stelde voor om een commissie in te stellen met een aantal vooraanstaande politieke denkers
uit de PvdA, PPR en D66 die zich over de nieuwe problematiek zou
buigen. Het rapport van deze commissie kon dan als politieke
basis dienen voor de nog op te richten progressieve volkspartij."
Prominent PvdA-lid en oud-minister van Landbouw Sicco Mansholt, die op dat moment vice-voorzitter van de Europese Commissie was, werd voorzitter van de commissie. Deze kwam begin
maart 1972 met haar bevindingen. Het rapport betekende een intellectuele overwinning van D66 op de PvdA die haar klassiek-socialistische uitgangspunt van welvaartsdeling gebaseerd op een
ongeremde groei, had moeten prijsgeven. Het rapport-Mansholt
was de opmaat tot het progressieve akkoord voor de verkiezingen
van 1972.
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bank- en verzekeringswezen en de basisindustrieën te socialiseren. De ontwikkelingshulp moest geen anderhalf maar twee procent van het nationaal inkomen gaan bedragen en Nederland
moest uit de NAVO treden als deze organisatie niet binnen vier
jaar fundamenteel veranderd was.

Hans, help me!
Van Mierlo verhaalt hoe hij die nacht samen met de twee andere
partijleiders Den Uyl en De Gaay Fortrnan bijeenkwam om de
voorgestelde amendementen te bespreken. "Het PvdA-congres was
met acht breekpunten gekomen. Maar wij weigerden de radicaliseringvan het beleidsplan te accepteren en zeiden dat we de zaak
zouden afblazen. Het stranden van de progressieve samenwerking
zo vlak voor de verkiezingen was voor de PvdA een rampzalig vooruitzicht. Den Uyl smeekte mij: 'Hans, help me!' Daarmee bedoelde
hij: wil je praktisch alles afschieten, maar een klein puntje of twee
aannemen. Ik herinner me het niet meer precies, maar ik geloof
dat wij alles hebben afgeschoten. Het was een huzarenstukje. En
ik dacht: wie zal er nu nog durven zeggen dat wij een bijwagen van
de PvdA zijn! Eindelijk zullen de mensen nu inzien dat D66 geen
bijwagen is, maar de locomotief van de progressieve samenwerking. Maar toen trad de wet van de grootste getallen in werking.
Daar hadden we buiten de waard gerekend, en zo rekenen we
voortdurend buiten de waard. Want volgens de wet van de grootste getallen zeggen de mensen: 'Bedankt D66 dat jullie de PvdA
weer redelijk hebben gemaakt, nu kunnen we weer PvdA stemmen.' De mensen willen, bij wijze van spreken, allemaal naar de
Bijenkorf waar ze nauwelijks de ruimte krijgen om de kassa te
bereiken, en als dat weer mogelijk wordt omdat de Bijenkorf goede
spullen in de aanbieding heeft, dan zeggen ze: 'Bedankt, we gaan
lekker weer naar de Bijenkorf.' En dat winkeltje waar het allemaal
bedacht is, waar alle goede spullen vandaan komen ... "
Het winkeltje waar het allemaal bedacht is, kreeg heel weinig
klanten. D66 leed bij de verkiezingen van november 1972 een dramatisch verlies: vijf van de elf zetels gingen verloren. De partij
was er in de verkiezingscampagne niet in geslaagd het beeld over
te brengen van zichzelf als ideeënlocomotief van de progressieve
samenwerking. Naast de grote PvdA bleef de kleine partij een bijwagen in de ogen van de kiezers.

Injuli 1972 kwam het kabinet-Biesheuvel ten val. Er werden verkiezingen uitgeschreven voor november 1972. Voor D66 kwamen
de verkiezingen op een ongelukkig moment. In de partij bestond
verdeeldheid over de verbintenis met de PvdA. Ongeveer de helft
van de leden vond dat D66 in de progressieve samenwerking een
onvoldoende scherp profiel had en daardoor het gevaar liep door
de kiezer als bijwagen van de PvdA te worden gezien. Van Mierlo
wilde nu echter doorstoten naar de progressieve volkspartij .
Half september kwamen 'de progressieve drie' met het ontwerp
van hun verkiezingsprogramma waarin veel doorklonk van het
rapport van de commissie-Mansholt. Dit beleidsplan droeg niet
voor niets de titel Keerpunt '72. Het beloofde dat alles anders zou
worden als de kiezer het progressieve blok aan een meerderheid
hielp. De kloof tussen burger en politiek zou worden opgeheven,
abortus zou worden gelegaliseerd, de DDR en Noord-Vietnam zouden worden erkend. De geest van de jaren zestig had de politiek
bereikt.
Keerpunt '72 moest goedgekeurd worden op de congressen van de
drie partijen, die gelijktijdig werden gehouden op 6 en 7 oktober.
Het PvdA-congres sloeg op de eerste dag volslagen op hol en
bracht tot ontzetting van partijleider Den Uyl allerlei radicale
amendementen in het concept-programma aan. Zo stelde de meerderheid van de PvdA-leden voor alle huurwoningen, het gehele

Het verraad van de PvdA
De PvdA had bij de verkiezingen van november 1972 vier zetels
gewonnen. De PPR was van twee op maar liefst zeven zetels uitgekomen. Maar aangezien deze winst grotendeels ten koste van ,
D66 was gegaan, had het progressieve blok geen meerderheid in
de Tweede Kamer behaald. Om een meerderheid te verkrijgen,
moest het rode kabinet aangevuld worden met een witte rand van
zes KVP- en ARP-ministers. De fracties van de KVP en de ARP
steunden het kabinet maar gedeeltelijk. De enige fractie die unaniem akkoord ging met het regeerprogram was die van D66. Verbazingwekkend was dat niet, omdat Keerpunt '72, waarin D66
zo'n grote inbreng had gehad, ten grondslag lag aan dit regeerprogramma. Paradoxaal was wel, dat de enige partij die zich geheel
en al kon vinden in het regeringsbeleid slechts één minister mocht
leveren. Van Mierlo die in het schaduwkabinet de bestemming
Binnenlandse Zaken had gehad, moest plaats maken voor De
Gaay Fortman Sr van de ARP. Hans Gruijters werd de D66-minister op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
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de constitutie niet kunnen veranderen, dan moeten we de constitutie kraken. In feite, deden we net alsofwe al een bestel met een
geko~en minister-president hadden. We presenteerden een schaduwkabinet met Den Uyl als premier. Ook deze stormloop is uiteindelijk mislukt, want de samenwerking met de PvdA en PPR
had moeten uitmonden in een progressieve volkspartij die de nodige staatsrechtelijke hervormingen zou ondernemen. Maar toen de
socialisten op het kussen van de macht zaten, zijn ze vadsig geworden. Ze hebben hun woord gebroken en de progressieve volkspartij afgeblazen. Paars is de derde stormloop. Dat is de enige
stormloop die succes heeft ,gehad. Door de twee polen te laten samenwerken, hebben we in wezen het politieke krachtenveld vernietigd. Dat is na
dertig jaar een terugkoppeling naar de
geboortepapieren van D66.

Na een formatie met een recordlengte van vijfenhalve maand kende Nederland weer een kabinet. Van Mierlo: "Toen Den Uyl op zijn
kussentje zat, kwam het grote verraad van de Partij van de Arbeid. De socialisten hadden gekregen wat zij wilden, eindelijk waren ze weer aan de macht. Op een partijcongres besloot de PvdA
toen dat de progressieve volkspartij niet doorging. Het congres
vond dat het socialisme nooit verloren moest gaan. Den Uyl heeft
dat laten gebeuren, hij heeft zich wel tegen de motie verzet, maar
niet overdreven hard. Weet je wie de indiener was van de motie
waarmee de progressieve volkspartij afgeblazen werd? Een jonge,
ambitiellze wethouder uit Groningen: Jacques Wallage."

In hoeverre is de stonnloop van D66

een stonnloop tegen het CDA geweest?
Nederland is heel lang maar in,beperkte ,
zin een democratie geweest. Het wezen
van een democratie is dat de kiezers een
macht die hun niet bevalt weg kunnen
sturen. Dat kon in Nederland maar voor
de helft, want de christen-democraten
kwamen altijd terug, of ze de verkiezingen verloren hadden of niet, ze traden altijd weer aan in het kabinet. Dat het
midden vaak aan de macht is, is begrijpelijk en goed, maar de vanzelfsprekendheid van de macht Van het CDA was een
infectie. Het waren de PvdA en de VVD
die met dit virus besmet waren, want die
twee partijen hadden zichzelf overgeleverd aan het CDA. Als coalitiepartner moesten ze keurig doen wat
het CDA wilde, anders werden ze voor elkaar ingeruild. Paars
heeft de genen van de Nederlandse politiek veranderd. Doordat d
PvdA en de WD samen kunnen regeren, zal het CDA nooit meer
vanzelfsprekend de macht krijgen. Het was die vanzelfsprekendheid waardoor het CDA groter was dan de god die het in Nederland vertegenwoordigde. Ten tijde van Lubbers zat er een boel
lucht in die partij, en die is er nu uitgelopen. De partij heeft nu een
omvang die correspondeert met de grootte Van de groep die zij vertegenwoordigt. Het CDA is met electoraal geweld gedwongen een
gewone partij te worden. Daarom zou ik nu geen enkel bezwaar
meer hebben tegen deelname van het CDA aan een coalitie. De
paarse formule vind ik beter, maar als er om een of andere programmatische reden geen paars kabinet gevormd zou kunnen
worden, dan kunje met het CDA in zee, want het is een doodgewone partij geworden.

D66 is ontstaan uit de wens het politieke bestel te hervonnen, maar om dat te bereiken, is D66 een partij geworden en is daardoor zelf deel gaan uitmaken van het
bestel dat zij wilde veranderen. In hoeverre heeft D66
het bestel van binnenuit krmnen veranderen?
J a, dat klopt, we zijn deel van het bestel geworden. Op het moment dat je door het poortje van het Binnenhof gaat, valt er een
grote klont boter op je hoofd, en die gaat er nooit meer af. De paradox is dat je tegen het systeem bent, maar om te bereiken wat je
wilt moet je eerst deel van het systeem worden. Er in geen andere
weg. Als je de grondwet wilt veranderen, dan moet je via de bestaande regels van de grondwet eerst binnen zien te komen. D66
is altijd heel consequent bezig geweest met het doel waarvoor de
partij is opgericht: met ons politieke programma door de bestaande krachtsverhoudingen heenbreken. We hebben drie keer een
stormloop op het politieke bestel ondernomen. De eerste stormloop
was een aanval op de staatsrechtelijke instellingen via de constitutie. Met de gekozen minister-president en het districtenstelsel
wilden we de kiezers laten afrekenen met de vanzelfsprekendheid
van de macht van het midden. Maar voor grondwetswijzigingen is
een tweederde meerderheid nodig in het parlement, en die bleek
onhaalbaar. De stormloop via de grondwet is dus mislukt. De
tweede stormloop was de totstandbrenging van het kabinet-Den
Uyl via de progressieve samenwerking. We redeneerden zo: als we

Er zijn aan het adres van D66 vaak bizarre verwijten ,
gemaakt. Hoe denkt u dat D66 in de Nederlandse politiek gezien wordt?
Biesheuvel en Koekoek hebben D66 zelfs met de NSB vergeleken,
omdat onze gekozen minister-president volgens hen riekte naar de
sterke man Van de NSB. Ik merk nog steeds dat D66 het ongewenste kind in de Nederlandse politiek is. Ook in de pers, want de
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de resultaten die zij bewerkstelligt. Dat zie je ook bij het paars~
kabinet. D66 wordt onzichtbaar in de resultaten van het eigen be
leid.
D66 is ontstaan uit sociaal-democraten die genoeg hadden van dE
PvdA en liberalen die het in de WD niet meer zagen zitten. Beide
groepen hadden moeite met het regenteske van hun partij. Politiek-inhoudelijk wilden zij niet langer de halve waarheid verko
pen. De sociaal-democratie als gesloten denksysteem levert geen
oplossing op voor de problemen in de samenleving en het liberale
gesloten denksysteem al helemaal niet. Die twee halve waarheden
vullen elkaar aan. De paarse mengstofvan het liberale en het sociaal-democratische denken zit in de genen van D66. Dat is ook de
reden waarom wij zo slecht zichtbaar zijn in het paarse kabinet.
De politiek is herkenbaar aan de dialoog en de dialoog is herkenbaar aan de extremen. Het product daartussenin is nooit herkenbaar, dat wordt gesavoureerd. De twee oevers ·zijn interessante
dan de brug daartussen. De brug wordt verwaarloosd, de brug
zonder welke die twee oevers niets met elkaar kunnen . •

pers is onderdeel van het politieke establishment. Mensen zijn er
altijd vanuit gegaan dat de pers wel achter D66 zou staan, omdat
er zoveel oud-jomnalisten in D66 actief zijn. Hans Gruij ters en ik
kwamen van het Handelsblad. Maar dat maakte journalisten eerder extra kritisch. Net als een goede krant heeft D66 een analytische benadering van de politiek. Toen ik de politiek inging, merkte ik dat de verhalen die ik hield, diezelfde dag als analyse in een
of andere krant stonden. Als jomnalisten niet oppasten, zeiden ze
voortdurend dezelfde dingen als D66. Daarom gingen journalisten
kunstmatig afstand nemen om te laten zien dat hun krant geen
partijkrant was.
Wat de media betreft hebben we het tij tegen, want de media vertalen alles in termen van amusement en sport. Alle communicatie
gaat via entertainment. Mensen mogen zich niet vervelen. Alles
wordt in sporttermen uitgedrukt, in winnen en verliezen. Je kunt
nog zo'n goede analyse hebben, de vraag van de journalist blijft:
'Hebt u gewonnen of verloren?'
Er zijn twee werkelijkheden ontstaan. De ene is de werkelijkheid
van het politieke bedrijf, van wat er werkelijk aan de hand is.
Daarboven·zweeft de communicatieve werkelijkheid. Dat is een
vereenvoudigde, uitvergrote versie van de werkelijkheid. Helaas
is de kiezer alleen nog maar via dat niveau te bereiken, want daar
opereren de media, en de media, het woord zegt het al, zijn het
enige middel om vanuit de wereld van de macht de kiezers te bereiken. Om problemen herkenbaar te maken voor het publiek
worden ze door de media uitvergroot, en door die uitvergroting
raakt alles vervalst, en vaak onoplosbaar. Het probleem wordt in
zulke grote termen weergegeven dat het niet meer te hanteren is.
De kiezers hebben hun antennes afgesteld op de satelliet hoog in
de stratosfeer die uitvergrote beelden van de werkelijkheid uitzendt. En ik moet heel eerlijk zeggen, in het bedienen van die
satelliet zijn de andere partijen ontzettend veel beter dan D66.

Het is opvallend hoe groot het intellectuele overwicht
van D66 in de progressieve samenwerking was: het be-
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Omdat wij daar slecht in zijn. Ik heb vanaf het begin beseft dat onze eigen mentaliteit en onze eigen doelstellingen ons in de weg
zouden zitten bij het realiseren ervan. Hoe kun je je idealen verwezenlijken zonder ze op te geven? Als je een open en eerlijke politiek wilt, dan heb je eentiende van het aantal trucs tot je beschikkingwaarover de anderen kunnen beschikken. Ik wijs hiermee op
het allerzwakste punt van D66.
Misschien zijn wij ook te bescheiden om het licht op onze eigen resultaten te zetten. Ik herinner me dat de nacht van 7 oktober ter
sprake kwam in de 1\veede Kamer, de nacht waarin wij alle wijzigingsvoorstellen van het PvdA-congres voor Keerpunt '72 hebben
afgeschoten. Toen heb ik inderdaad de fout gemaakt te denken dat
bescheidenheid betaalt. De andere partijen zeiden honend: 'De
PvdA heeft zich door D66 de les laten lezen!' Ik heb dat toen ten
. stelligste ontkend. Maar laat je die bescheidenheid schieten, dan
willen de politici van andere partijen niet meer met je samenwerken om het politieke bestel te hervormen. En ben je bescheiden
dan zien de kiezers niet dat het jouw werk was. Dat is het dilemma als je de vragende partij bent. De vragende partij verdwijnt in
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