'flIIflJ
Voortbestaan van De klap komt hard aan. Met enige achteruitgang was weliswaar
D'6 noodzakelijk? rekening gehouden (Van Mierlo verwachtte een verlies van drie
zetels), maar dat de kiezers het 'bijwagen'-beeld en de openlijke
onenigheid in de partij zo streng zouden afstraffen, was bepaald
niet door iedereen voorzien.
Een bescheiden uittocht van ontevredenen vindt vervolgens
plaats.
In de top van de partij wordt de nederlaag echter niet als vernietigend beschouwd:
'De politieke partij Democraten '66 kampt niet met een verkiezingskater, wel
met 'verwarring en een grote dadendrang'. Deze omschrijving van D'66 voorzitter Ruby van der Scheer is niet uit de lucht gegrepen. Verwarring, omdat de
tol van vijf Kamerzetels verlies voor de progressieve samenwerking hoger was,
dan zelfs de grootste pessimisten in de partij taxeerden.
'De grote dadendrang' dwarrelt 's morgens met de post naar binnen. Talloze
brieven van afdelingsbesturen, D'66-raadsleden en gewone leden met suggesties tot de wederopbouw van een partij, die zelf nog niet wéét of de hele achterban dat wel wil.
Ruby van der Scheer ziet het allemaal niet zo somber in: 'ik heb het gevoel
door de vele reacties die ik krijg dat alle handen jeuken om aan de slag te
gaan. Mensen bellen, sturen concepten en vragen of het bruikbaar is. Veel
reacties komen namens afdelingen binnen. We moeten gaan kijken naar wat
bruikbaar is. Het antwoord op de vraag wat het fundamentele bestaansrecht
van D'66 is moet door de hele partij worden gedragen'.'

-

(Haagsche Courant,
3 dec. 1972)

-

Degenen die de moed dreigen te verliezen steekt de Haagse Post
een hart onder de riem. Op grond van een analyse van de politieke situatie stelt het blad dat D'66 nog een wezenlijke taak te vervullen heeft:
'De progressieve drie hebben gewonnen, maar nog te weinig om een gat in een
zacht pakje boter te trappen, laat staan om een regering te vormen. En de partijen, die overduidelijk als winnaars uit de stembus zijn gekomen, belichamen
een aanpak van de politiek, die ons weinig sympathiek is.
Want hoever de PPR en de VVD programmatisch ook van elkaar af staan,
Wiegel en De Gaay Fortman hadden althans in deze campagne niet alleen gemeen dat ze jong ogen, maar vooral dat ze meer een beroep doen op emoties
dan op het verstand van de kiezer.
Daarom ook moet D'66 geen gevolg geven aan het défaitisme van sommige
Democraten, die op woensdagavond 29 november het parool wilden uitgeven:
Opheffen maar. D'66 heeft het Nederlandse volk beloofd, dat de partij weer
zou verdwijnen als de sanering van de Nederlandse politiek voltooid zou zijn.
Zover is het nog niet, al zijn we lekker op weg. Maar voorlopig is de activiteit
van. de Democraten hoogst noodzakelijk om de politieke tweedeling in ons
land te verwezenlijken.
D'66 heeft, door vermoeidheid of door overmaat aan loyaliteit, in deze campagne schromelijk verzuimd een eigen fade te vertonen. Dat hééft de partij wel
ze kan (citaat van het uit het parlement getuimelde Kamerlid Nypels) het

-
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'groene hart van de progressieve drie' zijn—maar in de afgelopen maanden is ze
hart noch hoofd geweest. Ze heeft de afgelopen jaren, niet verblind door emoties, historie of ideologie, eerder dan andere partijen 't zicht op nieuwe problemen ontwikkeld en daarvoor vèrgaande, rationele oplossingen uitgewerkt.
Daar moet ze mee doorgaan, om zodoende mee te helpen aan het vormen van
een meerderheid van verstandige hervormers. Wat niet betekent gematigde
hervormers; daar zijn de problemen te ernstig voor'.

VOORT

Terwijl Nederland moeizaam aan een nieuwe regering geholpen
wordt (voor de ingewikkelde en vaak weinig verkwikkelijke gang
van zaken hierbij zij verwezen naar het eerder geciteerde boek
van J. J. Vis), bezint D'66 zich niet voor het eerst in haar korte
bestaan over haar plaats en toekomst in de Nederlandse politiek:
'In Noordwijkerhout hebben de voormannen van het verslagen D'66 hun wonden gelikt en elkaar over en weer verwijten naar het hoofd geslingerd. Maar
dankzij o.a. het bindend vermogen van oud-voorzitter G. Ringnalda, die de bijeenkomsten in Noordwijkerhout leidde, werd een nieuw geloof gevonden,
waarvan de gespreksdeelnemers schertsend zeiden: 'Wij zijn van het Noordwijkerhoutje'. Ringnalda maakte een analytisch verslag, waarin hij concludeert
'D'66 is opgericht om partijvernieuwing en mentaliteitsverandering in de politiek dwingend aan de orde te stellen. Het proces is op gang gebracht. Het heeft
zich zelfs sneller doorgezet dan aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden.
Maar juist daardoor is de politieke verwarring zo groot. Door die verwarring ir
het volstrekt onzeker welke kant de partijvernieuwing en de mentaliteitsverandering zullen uitgaan. Om hieraan mede richting te geven is het voortbestaan
van D66 gewenst. Er is geen reden om, nu wij de eerste fikse klap te incasseren
hebben gekregen, het bijltje erbij neer te leggen. Wij D '66-ers dragen alle verantwoordelijkheid voor de huidige politieke chaos. Daarom willen wij blijven
meewerken naar een oplossing hiervoor.'
Ringnalda schetst vervolgens het dillemma, waarvoor D'66 staat in de vaststelling van twee feiten:
a. D'66 blijft streven naar een meerderheidsregering en een vooruitstrevende
volkspartij en in dat streven zijn de PvdA en de PPR althans voorlopig de aangewezen partners;
b. D'66 moet er tegelijkertijd op gericht zijn het eigen profiel op markante wijze over het voetlicht te brengen.
Hans Gruijters, die een voornaam aandeel had in de Noordwijkerhoutse beraadslagingen, lanceert deze week een eigen rapportje onder de titel 'Profileren
en organiseren'. Hij spreekt overeen onontkoombare spanning, waaraan D'66
onderhevig is. Gruijters: 'Als we nieuwe dingen willen bedenken, zullen we dat
onafhankelijk moeten doen, want anders worden we maar door andermans
dogma's en ideologietjes gehinderd in onze analyse en het trekken vanconclusies. Maar als we eenmaal een programma hebben vastgesteld op basis van
deze conclusies, als we weten welke kant we op willen, dan moeten we met
anderen samenwerken om het te realiseren. Dat is de spanning waarin D'66
leeft. Dat punt zal telkens, op elk congres, aan de orde komen. We moeten niet
teveel naar de ene, maar ook niet teveel naar de andere kant overhellen. Want
zodra je gaat zitten op je eigen gelijk, dan word je een soort PSP. Die heeft ook
oplossingen en die zegt ook hoe het precies moet. Bij de PSP is dat roepen in de
woestijn. Dat kun je in je eentje doen, maar alsje die woestijn vruchtbaar wilt
maken, alsje wilt bevloeien om planten te krijgen, dan heb je anderen erbij no-
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VOORTBESTAAN VAN D'66
NOODZAKELIJK?

De twee hierboven genoemde uitgangspunten worden Voor het
in maart '73 te houden congres vervat in een resolutie, waarin
alle fractieleden zich kunnen vinden. 'De strijd gaat door, de samenwerking gaat door, maar in die samenwerking moet meer
ruimte zijn om D'66 herkenbaar te maken voor de kiezers', aldus vat Van Mierlo de inhoud samen. Het streven blijft gericht
op de vorming van een progressieve volkspartij en het overleg
tussen de drie progressieve fracties wordt voortgezet, maar het
stemgedrag van D'66 zal bepaald worden aan de hand van het
eigen programma en het regeerakkoord. Dit laatste zal slechts
doorslaggevend zijn wanneer er een progressief kabinet komt.
Van een oppositie-akkoord, zoals na de verkiezingen van '71, is
dus geen sprake meer.
De behoefte aan meer herkenbaarheid komt op het in Breda gehouden congres duidelijk tot uiting. Om de eigen visie van D'66
op de politiek te benadrukken, wordt besloten het inmiddels als
achterhaald beschouwde beleidsplan '71 —'75 te vervangen door
een nieuw basisprogram, waarin de 'Club-van-Rome-problematiek' en het advies van de Commissie-Mansholt verwerkt zullen
moeten worden.
Van de meningsverschillen die op de vorige congressen zo duidelijk naar voren kwamen is in Breda weinig meer te bespeuren.
Alleen bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter komen wrevel en teleurstelling over de verloren verkiezingen naar boven.
De zittende voorzitter Ruby van Essen moet het veld ruimen
voor het Noordhollandse Staten-lid Jan ten Brink, de voorman
van de groepering die de eigen politieke stellingname van D'66
meer aandacht wil geven. Het politieke gewicht van deze troonswisseling is echter beperkt: onder grote ovaties wordt Ruby van
Essen vervolgens als vice-voorzitter het hoofdbestuur weer binnengehaald. Aldus zijn de gelederen gesloten en kunnen hoofdbestuur en werkgroepen aan de slag in de hoop dat het verloren
terrein weer herwonnen kan worden.

De formatie van het Begin mei '73 is Nederland na een formatie met de record-duur
kabinet Den Uyl van 164 dagen voorzien van een progressief kabinet:
'Als oorzaak van de lange duur werd veelvuldig het besluit van de drie progressieve partijen aangewezen om niet na de verkiezingen in coalitieonderhandelingen te treden met partijen, waarmee niet voor de verkiezingen
overeenstemming was bereikt. Hun programma, Keerpunt '72, was daardoor
'onaantastbaar' en 'gefixeerd' geworden. Aangezien de drie progressieve partijen over 56 van de 150 TK-zetels beschikten, was steun uit andere partijen
m.n. de christen-democratische nodig voor een linkse regering. De christen-democraten wilden deze steun slechts geven, indien er op basis van 'gelijkwaardigheid' en 'wederkerigheid' over programmatische zaken en de personele
bezetting van het kabinet gesproken kon worden.
Om twee redenen was de positie van de christen-democraten echter een zwakke.
-
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In de eerste plaats waren zij hun machtspositie in de Nederlandse Politiek
kwijtgeraakt. Nog in 1967 hadden KVP, ARP en CHU in de Tweede Kamer
69 van de 150 zetels; in 1972 was dit aantal gedaald tot 48. Tot en met 1967
was het vanzelfsprekend, dat de christen-democratische partijen regeerden; zij
bepaalden of er met links dan wel met rechts werd geregeerd. In 1971 was dat al
moeilijker geworden. Toen was hun zetelaantal gedaald tot 58 en de steun van
het nieuw opgetreden DS'70 was nodig om een rechtse meerderheid te creëren.
Na de verkiezingen van 1972 hadden de christen-democraten hun vrije keuze
tussen links en rechts en daarmee hun machtspositie verloren. Een coalitie
met de VVD zou een minderheidsregering opleveren, steunend op 70 kamerzetels; zou men DS'70 erbij betrekken, dan kwam men op de krappe meerderheid van 76 zetels. Er was echter geen enkele reden om aan te nemen, dat een
dergelijke meerderheid minder aan interne spanningen zou lijden, dan in de
periode Biesheuvel het geval was geweest, vooral ook omdat in christendemocratische kring velen een dergelijke combinatie niet van harte, of in hei
geheel niet, wilden ondersteunen.
Daarin lag nl. de tweede reden voor de zwakke positie van de christendemocraten zij zijn onderling zeer verdeeld, zoals tijdens de kabinetsformatie
duidelijk gebleken is. De CH-TK-fractie viel af als partner voor een linkse regering en de AR-fractie viel uiteen in twee vrijwel even omvangrijke groepen
van voor- en tegenstanders van het kabinet-Den Uyl.
Door het slinken van hun omvang vormden de christen-democraten niet langer het vanzelfsprekende zwaartepunt in elke regeringscombinatie; zij moesten, nu zij hun machtspositie in het parlement verloren hadden, ook hun
machtspositie in het regeringscentrum ontruimen. Al zijn aan de combinatie
van PvdA, PPR en D'66 interne wrijvingen ook niet vreemd, niettemin stond
met deze groeperingen een homogeen blok gereed om de positie van de christen-democraten als zwaartepunt van de regering over te nemen.
Formateur Burger deed een poging een links kabinet te vormen, aangevuld met
christen-democraten, op basis van het linkse programma en het christendemocratische programma 'voor zover daarmee niet in strijd'. Hij slaagde daar
bijna in, maar helemaal kreeg hij de christen-democraten toch niet over de
drempel. Op 4 april gaf hij zijn opdracht terug.
De informateurs Van Agt en Albeda brachten de oplossing. Zij kregen van dc
progressieven de concessie -los, dat het in de formatie-Burger geactualiseerde
Keerpunt van de progressieve drie en het eveneens tijdens de formatie-Burger
opgestelde Program op hoofdzaken van de christen-democraten op nevengeschikte wijze grondslag voor het kabinet zouden vormen.'
-

-

-

(Keesings Historisch
Archief 18/5/1973)

-

Het is Hans van Mierlo geweest, die de aanzet voor deze oplossing gegeven had, waarmee eindelijk de weg werd vrijgemaakt
voor de eerste progressieve regering sinds 1966.
.
Maar ook om andere redenen kan D'66 tevreden zijn met het
nieuwe kabinet. Het feit dat ook AR- en KVP-ministers er zitting in hebben, lijkt de voorbode van een oversteek van progressieve confessionelen naar de toekomstige progressieve volkspartij, vooral ook omdat de overwegend conservatieve CHU nu in
de oppositie is beland.
Vanwege de verkiezingsnederlaag kan D'66 slechts één ministerszetel verwerven: Hans Gruijters wordt de nieuwe bewindsman op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Daarnaast
zijn D'66 drie staatssecretariaten toebedeeld; die van buiten112
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landse zaken (Laurens-Jan Brinkhorst), financiën (Aar de Goe-

de) en justitie. Anneke Goudsmit die voor deze post was Voorgedragen, bedankt uiteindelijk voor de eer. In haar ogen krijgt zij
van de minister (Van Agt) onvoldoende garanties voor de uitvoering van een aantal voor D'66 zeer belangrijke punten, o.a.
wat betreft de abortus-wetgeving de 'Bloemenhove-affaire' zal
haar later in het gelijk stellen Jan Glastra van Loon wordt tenslotte de D'66-staatssecretaris voorjustitie.
De intensieve bemoeienissen van Van Mierlo met de formatie
hebben echter ook een schaduwzijde: het is hem vaak onmogelijk geweest het noodzakelijke contact met zijn fractiegenoten te
onderhouden, wat een zekere vervreemding teweeg brengt. Te
zamen met nog wat oud hartzeer uit de tijd van de politiekstrategische meningsverschillen maakt dit dat de samenwerking
in de fractie nogal wat te lijden heeft. Al met al leidt dit in juni
'73 tot het besluit dat Van Mierlo als fractievoorzitter zal aftreden en opgevolgd zal worden door Jan Terlouw, Hoewel deze
wisseling van de wacht geen uiting is van een fundamentele
koerswijziging, betekent zij toch een ondersteuning van het streven naar een duidelijker eigen stellingname van D'66. De afgetreden fractievoorzitter (die overigens wel kamerlid blijft) is
immers door de ontwikkelingen van de laatste jaren bijna vanzelfsprekend geïdentificeerd met de nauwe progressieve samenwerking, terwijl zijn opvolger meer de nadruk legt op het eigen
karakter van D'66.
-

-.

Het einde van de Kort na deze wisseling van de wacht maken ontwikkelingen
progressieve buiten D'66 echter een voortijdig eind aan de discussie over de
volkspartij progressieve volkspartij. De congressen van PPR en PvdA
besluiten namelijk in september 1973 de vorming van de nieuwe partij in de ijskast te zetten. Nu de buit binnen is flinke
winst bij de verkiezingen, een progressief kabinet en Den Uyl in
het Catshuis blijkt de bereidheid bij PvdA en PPR om de eigen
partij te laten ontploffen als sneeuw voor de zon verdwenen:
-

-

'Het congres van de Partij van de Arbeid heeft zich gisteren kritisch opgesteld
tegenover haar zusterpartijen in de progressieve concentratie, de PPR en D'66.
Het congres liet de huidige samenwerking echter onverlet. Tegen middernacht
gingen de afgevaardigden met 5470 tegen 4648 stemmen akkoord met een Gronings voorstel om de samenwerking te laten zoals zij is. Dat wil zeggen: slechts
overleg tussen de partijtoppen. Het voorstel van het partijbestuur om de huidige samenwerking om te zetten in een federatie was daarmee van de baan.
Duidelijk is, dat de socialisten voorlopig weinig voelen voor de oprichting van
een grote progressieve volkspartij, waarin links Nederland tenslotte gebundeld
moet worden. De drie progressieve partijen spraken in 1971 en 1972 af samen
naar de vorming van zo'n partij te streven.
Vooral in de linkervleugel van de PvdA bleek de progressieve volkspartij weinig populair. De erfgenamen van Nieuw Links vrezen, dat zo'n partij niet
socialistisch zal zijn. 'Een partij met nog minder socialisme in de pap dan de
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huidige PvdA hoeft van mij niet', riep één der afgevaardigden.
De tegenstanders van verdergaande samenwerking met PPR en D'66 hadden
de wind in de zeilen vanwege recente uitlatingen van PPR-voorzitter Wouter
van Dam. Hij liet weten weinig voor een federatie, laat staan een nieuwe partij,
te voelen, omdat de partijen bij afzonderlijk optreden mogelijk meer kiezers
zullen trekken.
Met andere woorden: de PPR geeft de voorkeur aan het eigen gezicht. Per slot
van rekening sprong de partij bij de verkiezingen van november vorig jaar van
twee op zeven zetels.
De opstelling van de radikalen bleek, zoals te verwachten, tegen het zere been
van menige PvdA-afgevaardigde. 'Wij zijn geen loopse teef die achter onwillige
honden aan draaft,' riep een vertegenwoordiger uit de provincie Groningen.
Anti-gevoelens kwamen ook tot uiting jegens D'66, waarin de linkervleugel
van de PvdA vooral een partij van burgerheren ziet. Het D'66-bestuur liet
onlangs weten niet geïnteresseerd te zijn in een federatie. De Democraten zien
meer in een snelle oprichting van een progressieve volkspartij, die openstaat
voor allen.'

Al met al verkeert D'66 eind 1973 min of meer in een politiek
vacuüm: het 'wenkend perspektief van de progressieve volkspartij is weggevallen, een nieuw programma is nog niet opgesteld en de partij heeft net een nieuwe politieke leider gekregen, die nog de nodige bekendheid moet krijgen. Voor de buitenwacht beschikt D'66 daardoor nauwelijks meer over enige werfkracht. Bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen die in
oktober '73 in Zaanstad en Amersfoort gehouden worden komt
de partij nog gehavender uit de strijd dan in november '72 en
daalt ten opzichte van dat jaar in Zaanstad van 5,2 naar 1,3% en
in Amersfoort van 4,3 naar 2,5%. D'66 blijkt daarbij ook het
voornaamste slachtoffer van de polarisatie die zich al bij de
kamerverkiezingen gemanifesteerd had en zich nu doorzet. Haar
genuanceerde benaderingswijze wordt vermalen in de strijd tussen Wiegel en Den Uyl. Uit verschillende enquêtes blijkt bovendien overduidelijk dat de neergang geen plaatselijk verschijnsel
is, maar dat ook landelijk voor een sterk dalende aanhang
gevreesd moet worden.
In sommige plaatsen verliest men nu alle moed. Zo besluit de
vier man sterke Rotterdamse raadsfractie dat de kansen om met
een vertegenwoordiging van voldoende omvang in de nieuwe
raad te komen zo miniem zijn, dat zij van deelname aan de
komende verkiezingen afziet.
Het is dan ook in een verre van opgewekte stemming dat eind
november '73 het congres in Utrecht bijeenkomt. Sommigell
zijn van mening dat 'het experiment-D'66' nu als mislukt
beschouwd moet worden. De partij doet er in hun ogen beter aan
te verdwijnen, aangezien het nooit de bedoeling is geweest on"
D'66 als de zoveelste splinter in de Nederlandse politiek te latch
voortsukkelen.
Uit de rede die de nieuwe fractievoorzitter op het congres houdt
blijkt dat hij deze mening bepaald niet deelt:
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som op wat sinds 1966 is bereikt, mede, soms grotendeels door, ons.
Bestuurders zijn gemakkelijker bereikbaar geworden voor actiegroepen en
burgers zonder relaties.
Openbaarheid van bestuur komt nu voor.
Het begrip openheid wordt niet meer weggelachen.
b. Er is een begin van democratisering, in bedrijfsleven, opleidingsinstituten,
universiteiten, e.d.
c. Het milieuprobleem is herkend, de industriële groei is in discussie, het
belang van meerjarenplanning wordt ingezien.
d. Verschillen in politieke opvattingen zijn duidelijker geworden.
e. Er is een kabinet dat Keerpunt als belangrijk uitgangspunt hanteert en in
Keerpunt zitten een heleboel van onze wensen en ideeën.
Er is dus best iets bereikt. We zijn er niet voor niets geweest. Electoraal zitten
we echter slecht. Wat doen we nu? Wegwezen?
Mijn antwoord is: om de dooie dood niet. Dat is mogelijkheid één. En ik vind
dat we hem moeten verwerpen. Ik zal u zeggen waarom ik dat vind.
D'66 heeft altijd gezegd het eeuwige leven niet voor zichzelf te wensen. Maar
dat betekent niet dat we onze ondogmatische aanpak, onze monomane drang
tot democratiseren, ons zoeken naar persóónsgerichte oplossingen wilden
opgeven. Het betekende dat we bereid waren deze mentaliteit, deze benadering, over te hevelen naar een groter verband, naar een grote progressieve
volkspartij (P.V.P.), waarin het een belangrijke stroming zou zijn.
Zo'n P.V.P. komt er voorlopig niet. Het congres van de P.P.R. en het congres
van de P.v.d.A. hebben hem voorlopig in de ijskast gezet. Dat is hun goed
recht. Het moet mogelijk zijn om op genomen beslissingen terug te komen.
Maar het heeft wel consequenties voor D'66. Want het enige directe alternatief
voor de verloren P.V.P. zou voor onze partij zijn: opgaan in de PvdA.
Dat alternatief is onaanvaardbaar.

De PvdA is landelijk een goede bondgenoot voor een progressief beleid, maar
lokaal vaak te conservatief, historisch nog te sterk gericht op een bepaalde
groep, zit voor een krachtig milieubeheer vooral in gemeenten en provincies
vaak nog te vastgebakken in de oude patronen van werkgelegenheid en industriële expansie. De PvdA heeft belangrijke minderheden en soms zelfs meerderheden die persoonlijke verantwoordelijkheid t.o.v. centralistische maatregelen onderwaarderen, heeft in het algemeen niet dezelfde opvattingen over
de participatiemaatschappij als wij.
U begrijpt mij goed. ik zeg deze dingen niet uit nijd tegen de PvdA. Integendeel.
Juist omdat we veel gemeen hebben, juist omdat we programmatisch het
dichtst bij elkaar staan, is het nodig de verschillen met deze partij aan te geven.
Over het verschil tussen ons en de VVD hoef ik niet uitte weiden. Als de heer
Wiegel twee zinnen heeft uitgesproken kan een kind van zes dat verschil al aangeven, of hoe oud moet een kind zijn om het woord portemonnaie te kennen.
Wat is nu de tweede mogelijkheid?
Die is niet: gewoon doorgaan zonder iets te veranderen. Want er is buiten ons
iets veranderd. Het perspectief van de PVP is voorlopig van de baan, en de kiezers hebben te kennen gegeven dat D'66 zijn eigen politieke opvattingen
minder zorgvuldig verborgen moet houden, wil men op ons stemmen.
Daarom zie ik als tweede, en feitelijk enige, mogelijkheid dat wij, zelfbewuster
dan voorheen, onze eigen plaats in het politieke krachtenveld afbakenen. Die
plaats is er. We nemen hem al lang in, maar we hebben het zelden durven
uitspreken. Je wordt er namelijk zo echt een partij van en dat strijdt met onze
hunkering naar de beweging.
Toch valt er niet aan te ontkomen. Het kindje kan niet altijd schone verwachtingen blijven wekken door te bewegen in de moederschoot. Eéns moet het op
eigen benen gaan staan.
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Opnieuw beginnen

Een niet-socialistische, progressieve partij, dat zijn we. Je kunt proberen er een
naam aan te geven, bij voorbeeld sociaal-liberale partij, maar deze woorden
zijn zo beladen dat ik de voorkeur geef aan de naam die we hebben: Democraten. Daarin weerspiegelt zich onze diepste drijfveer: democratie. ik ben me
ervan bewust dat deze opvatting, dat D'66 zijn eigen, niet socialistische
progressieve plaats moet opeisen in het politieke krachtenveld, door verschillende mensen zal worden uitgelegd als een ruk naar het midden. Zij menen dat
progressief identiek is met socialistisch.
Dat zal me dan een zorg zijn. Ik heb de laatste tijd heel wat snierende opmerkingen gehoord over D'66, met de strekking dat we niet progressief genoeg
zouden zijn. Als je analyseert waar het om gaat zijn er dikwijls centralistische
maatregelen in het geding of het gaat er om dat we geen uitspraken willen
onderschrijven die niet hard te maken zijn.
Ik hoor het nooit als het democratisering betreft, of mondigheid van de burger.
of beheer van de aarde.
Het soort progressiviteit dat betekent een afbouw van de individualiteit of heel
flink zijn met woorden, kun je van me houden. Progressiviteit die alleen de
functie heeft om te tonen hoe progressief je bent, houdt vernieuwing waar die
nodig en mogelijk is, alleen maar tegen.'
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De woorden van Terlouw steken het congres een hart onder de
riem. Een resolutie, waarin Terlouws standpunt is vastgelegd,
krijgt vrijwel unanieme steun. De op grond van de
Bredase resolutie aan het congres voorgelegde aanzet voor het
nieuwe basisprogram zal nu verder worden uitgewerkt en aan
een volgend congres worden voorgelegd.
De Volkskrant geeft het volgende commentaar:
'De mogelijkheid van een grote progressieve partij is dit weekeinde officieel as
een voorshands niet te verwezenlijken ideaal afgeschreven. Het Partij van de
Arbeid-congres begon daar al eerder mee. Dat bleek zelfs niets voor enigerlei
federatieve samenwerking tussen de progressieve drie te voelen. Zaterdag volgden PPR en D'66. Ook zij legden, evenals de Partij van de Arbeid, weer de
nadruk op het 'eigen gezicht'.
Bij de PPR waren hetvooral pioniers van het eerste uur die zich herinnerden.
dat zij met die ene grote progressieve partij toch een belangrijk stuk partivernieuwing wilden verwezenlijken. De huidige PPR is echter de partij van Bas
de Gaay Fortman die ineens als 'radicale voorhoede-partij' de wind in de
zeilen kreeg. De uitslagen van de onlangs gehouden plaatselijke verkiezingen
in Zaanstad en Amersfoort waren iets minder gunstig voor de PPR. Maar op
het congres van de radicalen overheerste toch nog onverminderd het behaaglijke gevoel, dat het zo met het eigen gezicht wel goed gaat en dat het al te veel
gevraagd zou zijn om dat in een groot progressief geheel te laten verdwijnen.
Koesterde de PPR het eigen gezicht uit weelde, D'66 deed dat uit nood. Van de
progressieve drie is D'66 de partij geweest, die de vlag van de ene grote progressieve partij het langst omhoog heeft gehouden. Ook de democraten hebben die
nu echter, als gevolg van de houding van de PvdA en PPR, noodgedwongen
moeten strijken. Zij deden dat te meer met spijt, omdat D'66, in tegenstelling
tot de PPR, allerminst reden heeft om zich behaaglijk te voelen. De democraten zijn de laatste tijd zozeer in de vernieling geraakt, dat het nu uiteindelijk
zelfs om de moeilijke keus tussen opheffen of opnieuw beginnen ging. De overgrote meerderheid van het D'66-congres bleek voor doorgaan te voelen, maar
dan ook weer met een eigen gezicht.
Dat eigen gezicht van D'66 zal, volgens Jan Terlouw die het als de nieuwe
-
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leider op dit congres overtuigend maakte dat van een niet-socialistische
progressieve partij moeten zijn. Of daar een markt voor is, zal in de naaste
toekomst moeten blijken. De D'66-kiezers zullen mensen moeten zijn, die zich
vooral getrokken voelen door de gedachte van de participatiemaatschappij.
Niet elk progressief beleid geeft de garantie, dat er iets wezenlijks met de
machtsstructuren zal veranderen. Als het enkel om verplaatsing van macht
naar het staatscollectief zou gaan, staat de burger nog even onmachtig als nu.
Een partij als D'66, die dat wil voorkomen en sterk de nadruk wil leggen op de
inspraak en de medezeggenschap van de burger, zou bij de vormgeving van een
progressief beleid zeker nuttig en belangrijk werk kunnen doen.'
-

De belangrijke rol die de Volkskrant D'66 toekent, wordt echter
bemoeilijkt door het feit dat, ondanks de eenstemmigheid die de
partij nu vertoont, vele opzeggingen de gelederen behoorlijk
blijven uitdunnen. Hier en daar zijn zelfs hele plaatselijke afdelingen ter ziele gegaan of overgestapt naar andere groeperingen. Daarbij komt nog dat de partijfinanciën, ondanks enkele
reddingsoperaties, er nog steeds beroerd voor staan. Al met al
verloopt de programmatische come-back minder voorspoedig
dan gewenst, zoals blijkt uit de stukken voor het congres van
maart '74 dat in Tiel gehouden wordt:
'Nu was sinds de totstandkoming van het beleidsplan de programmatische
aktiviteit binnen de partij praktisch tot het nulpunt gedaald en dat was een
bedenkelijke situatie voor een partij als D'66. Het is dan ook een goede zaak
geweest dat tijdens het congres in Breda werd besloten de programmatische
aktiviteiten weer op gang te brengen.
Hoewel in eerste instantie werd beslist dat men in november 1973 resultaten
wilde zien, is men er later mee akkoord gegaan dat het maart 1974 werd. Wel
wilde men al in november 1973 kunnen discussiëren over uitgangspunten en
doelstellingen.
Uiteraard was bet zeer begrijpelijk dat men terwille van het 'eigen gezicht' snel
met een nieuw programma wilde komen; erkend moet echter worden dat het
betreffende besluit niet van realiteitszin getuigde. Een programma schrijft men
nu eenmaal niet van de ene op de andere dag; zeker niet als het merendeel van
de landelijke werkgroepen niet meer goed funktioneert. Een tijdsbestek van
acht maanden (waarbinnen ook nog de zomervakantie valt) is toch te kort
gebleken om een volledig uitgebalanceerd programma te produceren.
Het hoofdbestuur en de programmacommissie zijn er na veel moeite weliswaar
in geslaagd een groot aantal werkgroepen opnieuw te activeren maar de tijd is
toch wel te kort geweest om uitgebreide discussies binnen de partij te laten
plaatsvinden over het gebodene. Eigenlijk mogen werkgroepen alléén geen
programma tot stand brengen: ze kunnen wel ideeën aandragen, maar geen
politiek gezicht bepalen voor een partij. Dit kan alleen gebeuren door de leden
zelf in de afdelingen en de regio's.
Het voorgaande betekent overigens niet dat de pogingen om D'66 programmatisch weer tot leven te brengen volledig zijn mislukt. Het is verheugend te
constateren dat in eigen kring het besef is teruggekeerd, dat de denkbeelden van
D'66 wel degelijk bestaansrecht hebben en nu eigenlijk nog meer dan vroeger.
Aan de andere kant moeten we constateren dat de constellatie nog ontbreekt
om een programma te lanceren van hetzelfde niveau en gezag als het oude
programma en het beleidsplan.'
,

D(inocraat. febr. 1974)

Naast deze problemen rond Organisatie en program worstelt de
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Mevr. van Essen en
fraktievoorzitter Jan
Terlouw kijken met een
zoekende blik de zaal in
tijdens het congres in
Tiel, maart 1974
(Foto: ANP)

partij ook nog met het probleem dat de meningen intern verdeeld zijn over de vraag wat de nieuwe onafhankelijke koers van
de partij precies moet inhouden. Partijvoorzitter Ten Brink gaat
hier als volgt op in bij zijn rede tot het congres in Tiel:

'Grofweg zie ik op dit moment in onze partij twee Stromingen.
De ene stroming beschouwt de nieuwe onafhankelijke opstelling van D'66 als
een noodzakelijk kwaad, een gedwongen keuze uit lijfsbehoud. Zij wensen het
verbleekte perspectief van partij-vernieuwing toch niet helemaal uit te vegen.
Ze zijn bereid onze zelfstandigheid op ieder moment opnieuw op te geven, als
er nieuwe mogelijkheden opdoemen voor een doorbraak naar een grote progressieve concentratie'.
Ze zijn in de partij gebleven, omdat er nog geen beter voertuig is voor hun
denkbeelden over partijvernieuwing en progressieve politiek dan D'66. Maar
voor hun lidmaatschap en hun activiteit stellen ze wel een belangrijke voorwaarde: dat de zelfstandige koers niet ten koste gaat van de bestaande samenwerking met de andere progressieve partijen, waarbij de één invult: PvdA en
PPR, de ander daar op grond van plaatselijke of persoonlijke ervaringen, de
PSP nog aan toevoegt.
Zij menen dat die samenwerking een verworven waarde is, een minimum
voorwaarde voor een progressieve politiek op langere termijn.
De andere stroming heeft van harte voor de zelfstandigheid gekozen. Die
kwam voor hen geen seconde te vroeg ofwel reeds aanzienlijk te laat. Van hen
was op 24 november de hoorbare zucht van opluchting afkomstig. Voor hen is
het verdwenen uitzicht op partijvernieuwing een aanvaarde realiteit, grotendeels te wijten aan het terugkrabbelen van de anderen. Voor hen is de sameiwerking met PvdA en PPR weliswaar nog waardevol en duidelijk gebonden
aan afspraken, maar op langere termijn niet meer zo vanzelfsprekend. Voor
hen geldt ook dat de identiteit ik heb dat woord tot nu toe weten te vermijden
van onze partij in de eerste plaats gestalte moet krijgen, door het aangeven
van de afstand tot de PvdA'.

(Democraat

-

-

(Rede Ten Brink:
Tiel, maart 1974)

-

Naast de opstelling van het nieuwe program en de discussie over

M.

(Democraat,

Organisatorische de plaats van D'66 wordt in deze periode ook hard gewerkt aan
en financiële de Organisatie en de financiële positie van de partij. Sinds '70 is
problemen de roep om organisatorische verbeteringen steeds sterker geworden. Zo betoogt vice-voorzitter Verhaar na de verkiezingen van
'71 in de Democraat dat de belangrijke positie die D'66 in de
Nederlandse politiek heeft ingenomen, ook organisatorische
consequenties heeft:

Democraat, juni 1971)

'Een tweetal verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft uit het idee, dat in de
zomer van 1966 werd geboren, een serieuze partij doen groeien. Een Partij die
de volgende keer het lijstnummer 'vijf zal voeren en die daarmee het niveau
heeft bereikt van de bewegingen als de ARP, die in een eerdere fase van de
Nederlandse politieke geschiedenis een belangrijke rol vervulde in de besluitvorming. Dit alles legt de leden van D'66 een aantal verplichtingen op die hier
zullen worden besproken. Er zullen twee zaken moeten worden afgezworen:
De eerste is: het institutionele wantrouwen.
De andere: de poging tot vrijblijvendheid.
Er zullen thoeten worden ontwikkeld en aangeleerd, de volgende zaken: goed
organiseren, verantwoord kommuniceren, verantwoord voorbereiden, de
maatschappij modern doordenken en verantwoordelijkheid dragen.(...) Het is
logisch dat in de aanvangsperiode van D'66 wantrouwen in de instituties groot
was en is. Het is logisch want anders waren we nooit begonnen.
Het is nu nodig in eigen Organisatie vertrouwen te schenken in anderen. Vertrouwen is immers de basis van de samenleving waarheen we onderweg zijn.
In de oude struktuur was de macht in handen van weinigen en velen mochten
volgen. Dit heeft geleid tot een instelling van vrijblijvendheid die we echter in
D'66, als we echt in onze ideeën geloven, moeten verliezen. We zullen dan vele
anderen moeten overtuigen van het juiste en noodzakelijke van wat ons
bezielt.
Dit is eigenlijk onze opdracht in D'66 nu in 1971.
Dat betekent dat we snel moeten zorgen voor een grote en goede Organisatie.
Te veel hebben we immers gemerkt bij onze laatste campagne dat elk goed
plan, elk goed idee kan mislukken bij een onvoldoende organisatie.'

• Onweersproken blijft dit betoog echter niet. Een toekomstig
hoofdbestuurslid geeft in een reactie het volgende commentaar:

Democraat aug. 1971)

'Dat door de vice-voorzitter zo misprezen wantrouwen, hebben we dat nu juist
niet zo hard nodig? Dat steeds weer opkomend wantrouwen dwingt iedereen
tegen wie dit uitgesproken wordt, binnen of buiten D'66, altijd weer tot 'bezinning'. Men moet altijd weer met argumenten proberen dit wantrouwen om te
zetten in vertrouwen en is dat nu net niet de kern van de zaak?
De organisatie hoort zakelijk in orde te zijn en hoeft hier niet onder te lijden,
maar a.u.b. laat D'66 zijn 'gezonde wantrouwen' behouden. Het is mi. een
onmisbare katalysator. Onze voortdurende vrjblijvendheid. Ook dat is iets
wat onmisbaar is. Vrij blijven, wat is efficiënter dan dat. Het geeft ons de mogelijkheid tot flexibiliteit en aanpassing. Alle andere partijen, ja alle, gaan mank
aan gebrek aan vrijheid, kunnen daardoor niet snel tot de kern van de problemen doordringen en door hun vastgeworteld zitten in alle mogelijke vormen
van establishment kunnen ze geen slagvaardig antwoord geven.'

Opvattingen als deze geven aan dat de verandering in mentaliteit
t.a.v. de Organisatie die Vethaar bepleit veel weerstand ondervindt, ook bij degenen die direct met de partijorganisatie te
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maken hebben. Veel verandering op dit gebied is er dan ook niet
te bespeuren. Daarbij komt nog dat de meningsverschillen over
de progressieve samenwerking en de demoralisatie die op de
nederlaag van '72 volgt, de opbouw van een hechte Organisatie,
gebaseerd op onderling vertrouwen en een grote inzet, bepaald
niet vergemakkelijken.
Daarnaast gaan er stemmen op om de besluitvormingsmechanismen binnen de partij te verbeteren. De door een aantal partijleden onbevredigend ervaren gang van zaken bij de voorbereidingen van het besluit met de PvdA en PPR samen te werken, eu
het slechte verloop van de daarop volgende congressen in
Biddinghuizen en Den Bosch, versterken de roep om veranderingen op dit terrein. Zo leidt de snelle, volgens sommigen te
snelle, koerswijziging ten aanzien van de progressieve samenwerking tot het voorstel een 'ledenparlement' in te stellen om de
basis van de partij al in een vroeg stadium bij dergelijke belangrijke zaken te betrekken:
'In het afgelopen jaar hebben zich een aantal zaken voorgedaan waaruit duidelijk bleek dat het voor het Hoofdbestuur in de huidige structuur van D'66 niet
altijd zo gemakkelijk is om voldoende ruggespraak met de partij te houden en
toch snel tot besluiten te komen. De al dan niet open deelneming via de afdelingen is een langdurig proces, waarvoor niet altijd genoeg tijd beschikbaar is
en dat ook maar een beperkt aantal keren per jaar in gang gezet kan worden.
Afdelingsvergadering kan men nu eenmaal niet al te dikwijls uitschrijven en er
zijn ook veel belangrijke plaatselijke kwesties te bespreken. Congressen kunnen al evenmin onbeperkt worden gehouden en vergen bovendien een vrij
lange voorbereiding. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het aantal te
behandelen onderwerpen per congres aan een maximum is gebonden. Er is een
duidelijke behoefte aan een snelle en doeltreffende methode om de partij te
betrekken bij belangrijke actuele zaken waarmee de Kamerfractie of het
Hoofdbestuur geconfronteerd worden.
De Staatsrechtcommissie bepleit daarom de instelling van een D'66 parlement, een vertegenwoordigende vergadering, waarmee Hoofdbestuur en Frak tie belangrijke zaken, waarvoor geen tijd is om ze op een congres te behandelen, kunnen overleggen. Dit parlement zou ook het Hoofdbestuur en de Fraktie
om alle gewenste inlichtingen moeten kunnen vragen en kontrole op de taakuitoefening van het Hoofdbestuur kunnen uitoefenen.
Niet iedereen zal zich verheugen over een dergelijke stap naar een meer
indirecte vorm van democratie, die de instelling van een vertegenwoordigend
lichaam nu eenmaal is. Het voorgestelde parlement zou echter niet in de plaats
komen van de directere vormen als congres en raadpleging via de afdelingen.
Het is alleen bedoeld als aanvulling daar, waar nu leemten bestaan.'

De slechte congressen van Biddinghuizen en Den Bosch geven
mede aanleiding tot een open brief van een aantal D'66prominenten (onder wie een ex-voorzitter en negen voormalige
hoofdbestuursleden), waarin o.m. gesteld wordt:
'Wij hebben de stellige indruk, dat de wijze van besluitvorming binnen D'66
niet meer voldoet. De besluiten, die tijdens onze congressen worden genomen,
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zijn te veel beïnvloed door de plaats waar het kongres wordt gehouden en de
hoge toegangsprijzen. Bovendien is in Den Bosch opnieuw gebleken, dat in de
afdelingen en de regio's niet tijdig kon worden gepraat over de moties en
resoluties, waarover het kongres moest besluiten. Op die manier voel je je als
kongresganger overvallen door de voorstellen, van welke kant die ook komen.
Wij stellen voor, initiatieven te ontplooien om een betere voorbereiding van
besluiten en meer adekwate representatie van de leden mogelijk te maken.'

Van dit laatste komt echter weinig terecht. Wel wordt geprobeerd verbeteringen aan te brengen in de voorbereiding en het
reglement van de congressen, maar aan het principe van de
Algemene Leden Vergadering die voor iedere D'66-er toegankelijk is, wordt niet getornd. Uiteindelijk geven de meeste leden
toch de voorkeur aan een structuur die de 'directe democratie'
het meest benadert, ondanks alle nadelen die daaraan verbonden zijn, boven een systeem waarin congressen door afgevaardigden bemand worden.
Meer succes hebben de pleidooien voor een partij-parlement
met adviserende bevoegdheden. Na interne discussies, die door
de onderbreking ten gevolge van de verkiezingen van '72, twee
jaar in beslag nemen, besluit het congres in eind '73 een dergelijke adviesraad in te stellen, die uit vijftig, regionaal verkozen,
leden zal bestaan. Op dit Utrechtse congies worden ook enkele
andere wijzigingen in de partijstructuur aangebracht, die tot
doel hebben het zwaartepunt binnen de partij vooral te leggen
bij de regio's (die meestal overeenkomen met de provincies). Zo
zal het hoofdbestuur niet meer in zijn geheel door de Algemene
Leden Vergadering, maar vooral voor het grootste deel door de
regio's verkozen worden. De achterliggende gedachte bij deze
besluiten is dat zo interne communicatie in de partij verbeterd
zal worden.
Naast deze formele wijzigingen in de partijstructuur zet zich in
deze jaren ook de tendens door dat het hoofdbestuur zich vooral
concentreert op de partijorganisatie en niet zozeer op de politiek. Zoals Hans Gruijters stelt in zijn rapport 'Profileren en
organiseren' dat hij begin '73 opstelt over de moeilijkheden
waarin de partij is komen te verkeren: 'De partij heeft behoefte
aan een bestuur dat in de eerste plaats de organisatie ter hand
neemt... Mensen, die op een meer politieke wijze nuttig willen
zijn, moeten in andere posten in de partij tot hun recht komen'.
De grote aandacht voor organisatorische problemen wordt
mede afgedwongen door dejammerlijke financiele situatie waarin de partij is beland. Het probleem is vooral, zoals een hoofdbestuurslid het in '72 formuleert: 'In D'66 leeft nog steeds de
vraag of de partij nu wel voor lange tijd is opgezet. Een gevolg
van die vraag is dat er tot nu toe eigenlijk met enige zorgeloosheid is omgesprongen met de financiën. Nadat al eerder een
bijzonder beroep op de leden is gedaan om een financieel tekort
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weg te werken, blijkt begin '73 het vermogenstekort opnieuw
opgelopen te zijn totf 100.000,—. Bij een ongewijzigde exploitatie zou dit tekort in het restant van '72 vermoedelijk oplopen tot
f 200.000,—. Drastische bezuinigingen zijn onvermijdelijk,
waarbij de grootste uitgavenpost, het partijsecretariaat, het
meest getroffen wordt. Dit is juist in de voorgaande jaren gereorganiseerd en verder geprofessionaliseerd, en daarbij verplaatst van de Keizersgracht naar de Langestraat in Amsterdam.
Mede onder invloed van de verkiezingsresultaten van '71 (die
D'66 immers tot een middelgrote partij promoveerden) is het
secretariaat echter ietwat te ruim opgezet. Zo noemt de Financiële Commissie de huur van het nieuwe pand 'buitensporig
hoog' en daarom wordt er gezocht naar mogelijkheden voor
onderverhuur. Daarnaast worden 1500 leden (van de ca. 6000)
uit het bestand verwijderd omdat zij over '71 geen contributie
betaald hebben. Naast deze besnoeiingen op de exploitatie is een
nieuw beroep op de vrijgevigheid der leden noodzakelijk om het
tekort aan te zuiveren. Ondanks de crisis waarin D'66 op dat
moment verkeert, blijkt deze financiële reddingsactie in de
herfst van '73 een goed resultaat (bijna 120.000,— gulden) op te
leveren, waarmee de partij voorlopig uit de grootste geldzorgen
is.

Dieptepunt De kort na het congres plaatsvindende Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen maken echter plotsklaps een eind aan het
werk aan een nieuwe programmatische en partijpolitieke plaatsbepaling. Zij hebben een voor D'66 rampzalige uitslag. Ondanks
de nieuwe koers en het harde werk van het lokale partijkader
weet D'66 niet meer dan bijna 1 % in de wacht te slepen. De
Haagse Post geeft een beeld van de campagne aan de ontredderde basis:
'De leraar Van Dijk, die ook nog een eigen bedrijf runt, is vier jaar terug met
twee partijgenoten in de Arnhemse raad gekozen.
Van Dijk en zijn kornuiten hebben continu zo'n 15 uur per week in het raadswerk gestoken. Een puike fractie, doorde Arnhemsche Courant bestempeld tot
de beste, en De Nieuwe Krant, erfgenaam van Het Vrije Volk, beaamde dal
min of meer. Een geestdriftige start met goede nota's en uitstekende voorstellen, en een betrekkelijk grote, groep mensen die de gekozenen terzijde stonden.
Streven naar openheid en democratisering had zo zijn functie in Arnhem, waal
de Partij van de Arbeid nog knap autoritair en ouderwets is; wethouder Hekkelman bekrachtigde onlangs zijn verkiezing tot lijsttrekker met de trotse
woorden: 'De regent gaat het helemaal maken.' Maar de zittende Democraten
vonden één ambtsperiode welletjes en Van Dijk bepleitte op een afdelingsvergadering, waar 8 mensen aanwezig waren (van wie 3 raads- en 3 bestuursleden), afzien van deelname aan de raadsverkiezingen.
'We waren altijd tegen splinters, moetje dan proberen één zeteltje vast te houden? Dat meedoen aan alle verkiezingen heeft zo'n intellectuele en lichamelijke drainage veroorzaakt, mensen raken oververmoeid en overspannen, omdat
alles op de schouders van een paar mensen neerkomt. ik heb gezegd: we zitten
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nou in de regering, we hebben Keerpunt '72, laten we maar landelijk een vuist
maken om dat uit te voeren.'
'De afkalving van de afdeling was een geleidelijk proces. Die stapte er eens uit,
die ging verhuizen, de familie Ubbink vertrok naar Hilversum, we hadden een
militaire piloot, een verdomd enthousiaste vent, maar die ging weer naar Apeldoorn. Er ging veel uit, maar er kwam nooit iets bij. De kern werd almaar kleiner en harder.
Na sanering van het ledenbestand bleef een man of35 over, en dat is nu al een
paar jaar constant. Er wordt een eigen Democraten-Journaal uitgegeven, 'och,
dat doe je met vrienden, familie, kinderen, Ik vind dat niet erg, ik had vaak de
indruk dat in D'66 veel mensen het vuile werk niet wilden opknappen, dat
heeft waarschijnlijk te maken met het milieu waar ze uitkwamen.'
Jan Feenstra staat op de nominatie om lijsttrekker te worden bij de raadsverkiezingen; de vier beschikbare kandidaten hebben zelf een advies opgesteld.
'Want we weten hoe het gaat bij D'66: als we de leden vragen stembiljetten in
te vullen, krijgen we er twee terug.' Zijn naam zal straks op de biljetten prijken,
als de partij toch meedoet. Die vergadering van acht man had indertijd besloten van niet. Maar daarop reisden partijvoorzitter Jan ten Brink en bewindsman Brinkhorst naar Arnhem om de moed der wanhoop erin te houden, en de
20 leden die toen present waren maakten het besluit ongedaan.
'De zuigkracht raakte weg. Alle D'66-ers zeggen, dat Keerpunt voor een groot
deel ons werk is, maar dat zegt de mensen niks. Het gaat omje image, het image
van Van Mierlo ging tanen, en het image van de partij werd dat ze bij de PvdA
hoorde.'
'Ik heb altijd de angst gehad dat het niet kon duren. Je ideeën zijn door anderen
overgenomen, of gedeklasseerd, en je vernieuwt je ideeën niet zo makkelijk. Je
werd het graf in geprezen. Mijn kennissen praatten alleen nog in de verleden
tijd over ons: Wat waren jullie toch een goeie partij; dat is wel lullig. En mijn
collega's zeggen al: nou komen jullie zeker weer in de VVD. Maar als ik bij
andere partijen op vergaderingen kom, voel ik me daar niet thuis. De mensen
die er al eerder uit zijn gestapt, zijn dakloos. Er is geen alternatief. Maar bij een
splinter horen is ook geen alternatief...'
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Met een stuk of acht Democraten trekken we ons uit het gewoel terug om in de
rieten kuipstoeltjes in een hoek van de hal over de partij te praten. 'Old soldiers
never die,' zegt er één, 'maar op een gegeven moment moet je je afvragen ofje
genoeg achterban hebt. Dat moment komt nu.'
Dan treedt iemand aan met de uitslag voor Arnhem: 1,0 procent. 'Dat is anderhalf procent te weinig voor een raadszetel,' is de slotsom. En galgenhumor:
'Hessel, jij wou toch op een onverkiesbare plaats? Je kunt lijsttrekker worden.'
De electorale historie van D'66 in Arnhem: 1967 Kamer 5,1 1970 Staten 9,
1970 Raad 8,2 1972 Kamer 4,5 en nu dit. 'We zijn kleiner dan de PSP en
dan het GPV.'

(1 olk:kran

-

-

(Haagse Post: 6/4/1974)

-

De klap van de verkiezingen komt ook daarom zo hard aan omdat de D'66-fracties dikwijls uitstekend werk in de Provinciale
Staten hebben verricht. In Overijssel krijgt de D'66-fractie zelfs
de 'Persprijs Overijssel 1974' VOOr hun werk in de Staten. Een
opvallende gebeurtenis waarvan De Volkskrant de achtergrond
schetst:
'De jongste Brandpunt-enquête heeft het nog eens bevestigd: de rol van D'(6
lijkt te zijn uitgespeeld. De meeste Overijsselse politici zullen ongetwijfeld juichen, maar velen die verder met de Staten in die provincie te maken hebben.
zien de verkiezingsuitslag op 27 maart minder blij tegemoet.
De drie-mansfractie van de Democraten in die Staten dreigen na de verkiezingen niet of nauwelijks terug te komen op basis van de landelijke ontwikkelingen. De pers in Overijssel tracht bijna dagelijks het dreigende 'onheil' te keren.
Statenjournalisten, die vierjaar lang het provinciaal bestuur op de voet volgen
en derhalve tot de categorie 'ingewijden' mogen worden gerekend, vatten eind
vorig jaar het plan op om gezamenlijk een advertentie in de Overijsselse kranten te plaatsen. Daarin zou moeten staan, dat de journalisten, van verschillende politieke richting en werkend voor kranten van velerlei kleur, unaniem van
mening zijn dat D'66 de stem van de kiezers verdient.
In hun redactionele kolommen voeren de journalisten dagelijks pleidooien
voor de D'66-fractie. Het Dagblad van het Oosten, de krant met PvdA'er Dick
Houwaart als hoofdredacteur: 'Ingewijden zijn bevreesd dat, wanneer
niet terugkomt in de Staten, het peil van de openheid en openbaarheid zal verminderen en alles naar de toestand van voor vier jaar zal terugkeren. Zij zijn
dan ook bereid op de democraten te stemmen, maar hun aantal is gering. Men
vergeet zo snel wat de democraten hebben gedaan. D'66 heeft zich met grote
ijver ingezet voor het modem provinciaal bestuur. Deze inzet moet worden afgemaakt.'
Een andere krant meldde: 'D'66 blaast Staten nieuw leven in. Drie D'66-ers
hebben met hun komst in de Staten de grauwsluier van gezapigheid fors weggetrokken. En het is de enige fractie die voor vuurwerk zorgt en volkomen dwars
ligt, maar dan wèl in positieve zin. Uitstekend geïnformeerd, gedocumenteerd.
vlijmscherp en door iedereen gevreesd in discussies, vriend en vijand geven het
toe. Voor niet-ingewijden in de provinciale politiek klinkt het bijna ongelooflijk, maar D'66 heeft op bijna alle belangrijke problemen van de afgelopen vier
jaar haar stempel gezet.'(.
De openlijke voorkeur van de pers voor de democraten zet natuurlijk bij de
andere partijen kwaad bloed. Een VVD-er verzuchtte tijdens de laatste begrotingsbehandeling, dat het optreden van D'66 wel weer fors zou worden uitgemeten. Hoofdredactioneel commentaar van Tuba ntia: 'In ieder geval is de presentatie van het D'66-beleid zo, dat het gemakkelijk de krantenkolommen bereikt. Van de werkwijze van die fractie kunnen de anderen nog wat leren'.
Het eenzame gevecht tegen de aanleg van een weg door het natuurgebied Twi-
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eke!, dat D'66 najaren vechten won èn het idee om door de oprichting van een
eigen ontwikkelingsbureau, gevoed met middelen uit de provinciale elektrici
teitsmaatschappij, iets te doen aan de zwakke economische positie van de provincie, zijn de belangrijkste wapenfeiten. De lof is unaniem, van Zwolse Courant, Tubantia, Dagblad van het Oosten, Deventer Dagblad en de regionale
omroep Noord en Oost en zelfs van de Twentsche Courant, van oudsher een
KVP-krant.

D'66 slaagt er echter niet in een zetel in de Overijsselse Provinciale Staten te behouden.
De Gemeenteraadsverkiezingen, die enige maanden later plaats
vinden, geven eenzelfde, rampzalig, beeld. Bijna nergens is D'66
nog vertegenwoordigd.

(Uit: Van Agt en de
die voorbij gaan,
Peter van Straaten,
Amsterdam, 1978)
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Opheffen? Voor de buitenwacht betekenen deze verkiezingen het einde
van D'66. Politieke commentatoren haasten zich om de doodsoorzaken te analyseren. Bijna iedereen wijt het verval in sterke
mate aan het verlies aan eigen gezicht ten gevolge van de progressieve samenwerking. NRC/Handelsblad gaat in een artikel
onder de kop 'Opkomst en ondergang van een beweging' daarnaast in op wat deze krant een 'slepende, fatale ziekte' noemt, ni.
de tweeslachtigheid t.a.v. de vraag: 'wat moeten wij worden, een
beweging of een politieke partij?'
'Veel leden en kiezers van het eerste uur zijn op de magneet van die antipolitieke instelling afgekomen. Hoewel de kritiek oppervlakkig tegen de bestaande politieke partijen werd gericht, was er in werkelijkheid een diep emotioneel bezwaar tegen politiek als systeem: het gevecht om de macht, de noodzakelijke compromissen, de corrumpering van doelen op korte termijn, als
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aan het eindresultaat. D'66-ers wensten geen vuile handen te krijgen, e
zij wilden alles heel goed doen, zoals ouders die op latere leeftijd kinderen krijgen, in hun ethische overspannenheid bang zijn om fouten te maken. De generatie die nooit had gekozen, waarover politici altijd klagelijk hadden uitgeroe.
pen dat zij zich niet voor politiek interesseerde, wenste ook, toen niet in de
arena te komen: Niet uit electorale overwegingen, maar uit idealisme en
politieke onvolwassenheid.
Een onhoudbare positie die nog enige tijd aangenaam bleef in de euforie van
het succes. Maar intern kondigden de tekenen des verderfs zich al aan. De tijd
die gebruikt had moeten worden voor consolidatie, werd besteed aan het samenstellen van steeds meer rapporten, nota's en verklaringen. D'66 beantwoordde politieke aanvallen op de 'onduidelijkheid' en 'gezichtsloosheid' niet
nieuwe stapels stencils en programmapunten. In geen andere partij hebben zo
veel intelligente mensen zo veel gezinnen tekort gedaan als in deze club (behalve op congressen, die soms kinderspeeltuinen leken).
De jaren die gebruikt hadden moeten worden om een hecht kader op te bouwen, werden besteed aan het oplossen van wereldproblemen. Het bleef een
partij met te weinig leiders en te weinig leden en soms leek het wel een groep
met uitsluitend leiders. Hoe kwam dat? Een mogelijke verklaring is dat alle
doctorandusen, adjunct-directeuren, wetenschappelijke hoofdambtenaren
staffunctionarissen, maar typisch géén mensen uit de top desnoods in de
dagtaak onder een hierarchie wilden zuchten, maar dat in geen geval in de vrije
tijd accepteerden. Politiek als Vrije tijdsbesteding, gecombineerd met intellect
en idealisme, uitgeoefend in een sfeer van dictatoriale democratie dat moest
wel leiden tot frustraties, ruzies en conflicten. In naam van de openheid werden
pers en televisie altijd gretig toegejuicht bij de hanegevechten. Niemand realiseerde zich klaarblijkelijk, dat D'66 bij de simpele kiezer een indruk van totale
chaos en onenigheid moest achterlaten...
In D'66 wreekte zich wat scherpe politici van andere partijen al lang hadden
gesignaleerd: een gebrek aan fundamentele overeenstemming, die niet voortkomt uit de hersenen, maar uit de buik.'
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Nu de kiezer afscheid heeft genomen van D'66 rijst de vraag of
D'66 ook afscheid moet nemen van de kiezer. Terwijl de partijOrganisatie alvast tot een minimum wordt teruggebracht zo
worden alle vaste medewerkers van het secretariaat ontslagen
worden in de zomer van '74 vier mogelijkheden overdacht: een
snelle opheffing; een opheffing op termijn (dit i.v.m. de positie
van de D'66-bewindslieden en de fracties); een besluit de partij
niet op te heffen totdat er zicht is op een voortzetting van de
D'66-ideeën in andere vorm; en tenslotte een hernieuwde poging D'66 er weer boven op te helpen.
Ten behoeve van het congres dat in september 1974 een uitspraak zal moeten doen zetten een aantal bekende partijleden
hun opvattingen op papier voor de Democraat:
-

-

Paula Wassen

'ik ben ervan overtuigd dat wij een progressief soort liberalisme hebben vertegenwoordigd, dat als een komplement gezien kan worden van het progressie\c
socialisme gekenmerkt onder andere door relatief rnéér oog voor maatschappelijke veranderingen ten gevolge van technologische en andere ontwikke1ifl
gen, méér gehecht aan individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, minder, in
beslag genomen door herverdeling ten behoeve van de maatschappelijk zwakkeren en minder wantrouwend ten opzichte van andere groeperingen. Maar ik
-
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maak me op dit moment geen enkele illusie over de kansen van een progressief
liberale stroming om in de Nederlandse politieke verhoudingen van dit ogenblik als partij met tenminste 15 zetels over het voetlicht te komen. De mensen
die het eerste kader zouden kunnen vormen zijn verliezers of hebben invloed in
traditioneel gevestigde partijen. Deze laatsten zullen daar alleen uittreden als
hen het werken echt onmogelijk wordt gemaakt. Die situatie lijkt mij niet aan
de orde. Wie niet wil afhaken en ik hoop dat dat er velen zijn zal over zijn
bezwaren tegen tenminste één traditionele partij moeten heenstappen, en daar
samen met andere geestverwanten opnieuw inspirerend aan het werk gaan.
Dat wordt voor mij de Partij van de Arbeid'.
-

-

Anneke Goudsmit

'Resumerende: het congres moet naar mijn mening besluiten
I. D'66 op te heffen per de datum van de installatie van de nieuwe Tweede
Kamer na de eerstvolgende verkiezingen.
2. Alle partijactiviteiten te staken, behalve die welke in verband met het bestaan van de Wetenschappelijke Stichting nodig zijn.
3. De Wetenschappelijke Stichting te laten voortbestaan als daar de nodige
mankracht en het nodige enthousiasme voor blijkt te bestaan.

Erwin Nypels

'Hoe het ook zij, ik doe een dringend beroep op het septembercongres om nog
geen definitief besluit over D'66 te nemen waardoor aan de leden die in de lopende parlementaire periode willen doorwerken, de mogelijkheid hiertoe
wordt ontnomen.
De binnen D'66-kring ontwikkelde ideeën zijn te waardevol om nu al definitief
op de rommelzolder te gooien. Men moet zich verder goed realiseren dat door
feitelijke opheffing van de partij zonder dat al een verantwoord alternatief is
gevonden de meeste partijleden politiek dakloos worden; hier geldt het spreekwoord over die oude schoenen, u weet wel'.

Jan Terlouw

'Kort samengevat: ik heb geen behoefte aan voortzetting van een splinterpartij
D'66. Aan de andere kant zou ik het erg jammer vinden als allen die via D'66
in de afgelopen jaren politiek actief zijn geworden terugkeren naar hun televisie of huii tuintje. Bovendien hoop ik dat zich in de (nabije) toekomst ontwikkelingen in partijpolitiek Nederland zullen voordoen waardoor bundeling mogelijk wordt van politieke opvattingen die kortheidshalve als progressiefliberaal zouden kunnen worden omschreven. En serieuze poging op het geëigende moment tot zo'n bundeling, kan op mijn steun rekenen'.

rDemocraat:juni 1974)

Het congres dat september '74 in het Amsterdamse Marcanti
plaats vindt krijgt een wonderlijke uitslag. De beraadslagingen
krijgen zo nu en dan een emotioneel verloop; zo laten een aantal
partij-prominenten een lijst circuleren met het opschrift: 'Leden
van D'66 die hun lidmaatschap opzeggen wanneer het congres
besluit door te gaan'. Na heftige discussies ondersteunt een ruime meerderheid (242 voor, 188 tegen) een motie om de partij
staande de vergadering op te heffen. Voor opheffing is echter een
twee-derde meerderheid nodig en die wordt niet gehaald. Bij het
afsluiten van het congres vat Gruijters de nu ontstane situatie als
volgt samen: 'Het is duidelijk dat D'66 statutair nog bestaat, het
hoofdbestuur zal begrepen hebben dat het niet al te veel meer
kan uitrichten'.
D'66 gaat haar winterslaap in. Het jaarverslag over 1975 geeft
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Wordt D66 opgeheven?
Wachtend op de uitslag
v.l.n.r. Erwin Nypels,
Chel Mertens, Aar de
Goede, Jan Glastra van
Loon, Ruby van Essen,
Hans Gruijters.
(Foto: ANP)
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een beschrijving van de toestand waarin de partij in het jaar na
het congres organisatorisch verkeert:
'Vanuit organisatorisch oogpunt is het afgelopen jaar voor D'66 gekenmerl\1
door een bijna totale passiviteit. Dit geldt het sterkst voor het partijapparaat op
plaatselijk niveau. In grote delen van het land is er zelfs geen sprake meer van
enige partijstructuur, daar een groot aantal van de afdelingen en regio's zich officieel opgeheven hebben. Van de overgeblevenen is het overgrote deel een stille dood gestorven of in een diep coma geraakt, wat ook wel begrijpelijk is ah
men bedenkt dat de partij in 1975 nog ongeveer 350 betalende leden had. Acties worden niet meer ondernomen, leden niet meer geregistreerd, besturen
vergaderen niet meer. Er komen nog slechts hier en daar discussiegroepjes van
(ex-)leden bij elkaar, zonder dat daarbij echter van een formele organisatie
sprake is. Verder is alleen daar waar D'66 onder eigen vlag of in een samenwerkingsverband nog een vertegenwoordiging in een raad heeft, sprake van enige
activiteiten. Gepoogd is via een werkgroep tot een contactpunt op landelijk niveau voor deze groepen te komen, waar de gemeenschappelijke problemen besproken konden worden. Na een aantal bijeenkomsten is dit initiatief echte'
voorlopig doodgelopen.

OPHEFFEN?

(Democraat: okt. 1975

Op landelijk niveau staan de zaken er ietwat, maar niet veel, beter voor. Nadat
op het vorige congres duidelijk was geworden dat de meerderheid van de leden
van mening was dat de activiteiten van het Hoofdbestuur tot het minimum
teruggebracht moesten worden, heeft het Hoofdbestuur zijn plannen tot
inkrimping van het landelijke secretariaat in versterkte mate uitgevoerd, zodat
er nu zelfs geen sprake meer kan zijn van een partijsecretariaat in de gebruikelijke zin van het woord. Na de verhuizing uit de Langestraat zijn de telefoonnummers opgegeven en is de apparatuur opgeslagen bij de vice-voorzitster. De
secretariaatswerkzaamheden bestaan nu nog uit het legen van de postbus, het
beantwoorden van brieven en verzoeken om informatie, en het bijhouden van
de ledenadministratie. In maart is er een ledenbrief verzonden met informatie
over de stand van zaken in de partij. Deze werkzaamheden worden door de bestuursleden zelf uitgevoerd, aangezien de partij niemand meer in dienst heeft
voor het secretariaatswerk.
Het Hoofdbestuur is een aantal malen bijeengekomen (gemiddeld één keer per
maand) en heeft drie vergaderingen gehouden met de Eerste- en Tweede Kamerfracties en bewindslieden over de toekomst van de partij. Het Hoofdbestuur is de afgelopen periode niet volledig geweest, omdat een aantal leden aftraden naar aanleiding van het vorige Congres, en het, vanwege het verdwijnen
van de regio's, onmogelijk was tot vervanging te komen.'

Alleen de stichting Wetenschappelijk Bureau draait mede dankzij overheidssubsidies nog door en kan de fracties blijven ondersteunen.
Fracties De parlementsfracties ondervinden van alle beroering in en
rond de partij uiteraard de nodige weerslag. Vanaf 1971 begint
er enigszins de klad in te komen in de tot dan voortreffelijke samenwerking van de Tweede Kamer-fractie. Ten dele is dit het
gevolg van het feit dat het bindmiddel van de eerste jaren het
gevoel 'de revolutie te moeten maken voor zij uitbreekt' langzamerhand in de alledaagse parlementaire praktijk wat loslaat.
De nieuwe fractie, die na de verkiezingen van 1971 elf leden telt,
krijgt niet de kans tot een hechte eenheid te groeien, vanwege de
onenigheid over de progresieve samenwerking. De controverse
over de vraag of het progressief akkoord ook een oppositieakkoord is, wordt in de boezem van de Tweede Kamer-fractie,
die als eerste met de praktische gevolgen ervan geconfronteerd
wordt, vanzelfsprekend het sterkst gevoeld. Hans van Mierlo
kan, als meest uitgesproken exponent van een der vleugels, niet
de rol van de samenbindende voorzitter vervullen. Ook maakt
het progressief akkoord het de nieuwe fractie moeilijk een eigen
identiteit te ontwikkelen, omdat het parlementaire werk zo
nauw gecoördineerd moet worden met de PvdA en PPR: moties
en amendementen worden gezamenlijk ingediend en over zaken
als stemgedrag én interpellaties wordt tevoren overleg gepleegd.
Voordat de fractie van elfin deze moeilijke omstandigheden
een eigen evenwicht vinden kan, worden eind 1971 nieuwe verkiezingen gehouden, die D'66 met een bijna gehalveerde fractie
van zes leden in de Tweede Kamer terugbrengen. Van dit zestal
-

-
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nemen twee leden (Gruijters en De Goede) na bijna een halfjaa r
zitting in het kabinet; twee anderen verlaten in de loop van '7
de politiek. Wilbers aanvaardt bij CRM een ambtelijke functie
en Anneke Goudsmit komt eind 1971 in aanvaring met haar
fractiegenoten, vanwege een amendement inzake de abortuswet. De meerderheid van de fractie is tegen de indiening omdat
aldus de positie van de betrokken bewindsman (Van Agt) en I
daarmee die van het kabinet in gevaar zou kunnen komen. Anneke Goudsmit beroept zich op het oorspronkelijke denkbeeld
van D'66 dat parlement en regering tegenover elkaar dienen te
staan en dat er geen nauwe band moet zijn tussen regering en
meerderheid in het parlement. Het probleem is echter dat dit
zgn. dualistische systeem in Nederland niet in praktijk is en dat
een daaruit voortvloeiende, meer onafhankelijke, opstelling van
regeringsfracties politiek zeer moeilijk te verwezenlijken is. De
werkelijkheid wint het in dit geval van de wenselijkheid en Anneke Goudsmit trekt hieruit haar consequenties. Erwin Nypels
en Govert Nootenboom nemen de leeggekomen plaatsen in
(laatstgenoemde had ook zitting in de fractie '71 -'72).
Intussen is Van Mierlo als fractievoorzitter opgevolgd door Jan
Terlouw, die niet bepaald met weemoed aan deze periode terugdenkt: 'het was een vreselijke tijd. Toen ik het meemaakte ging
het nog wel, maar achteraf denk ik: het was vreselijk. Het was
een tijd van desintegratie, want eigenlijk waren we in september
'73 al weg in het land. Die desintegratie zag je ook in de fractie:
het verloop was groot; Jan Beekmans werd lid van de PvdA, en
Imkamp ging steeds meer zijn eigen gang. Die fractie was niet tot
eenheid te brengen. ik had me vanaf het begin voorgenomen om
D'66 de geschiedenis niet in te laten gaan als een soort Boerenpartij, die na een paar jaar in elkaar geklapt is. Ik dacht bij
mezelf: 'de partij is weg, die krijgen we nooit hersteld met mij,
die geen mens kent, als fractievoorzitter, maar we zitten hier nog
drie jaar en we zullen in die tijd zo fatsoenlijk mogelijk ons werk
doen. Ik probeerde fractie bij elkaar te houden tot '77 en dan
verdwijnen we!' Dat is me overigens niet geheel gelukt. Nooteboom ging uit de fractie in '76 om te proberen met het DAC
(Democratisch Actie Centrum) opnieuw aan de bak te komen.
Hij heeft me daarmee bitter teleurgesteld. De fractie was zeer
verdeeld over de toekomst van de partij. Eigenlijk was Erwin
Nypels de enige die constant heeft gezegd: we moeten met D'66
als D'66 verder gaan.'
De problemen waarin de partij verkeert, hebben nog ernstiger
gevolgen voor de andere D'66-parlementsfractie: die van de Eerste Kamer, Nadat de verkiezingen voor de Provinciale Staten
van '70 een middelgrote fractie van zes leden hebben opgeleverd, leiden de slechte resultaten van '74 ertoe dat de D'66fractie gehalveed wordt, om tenslotte in '77 geheel uit de senaat
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te verdwijnen. Hoewel D'66 van meet af aan voor opheffing van
de Eerste Kamer gepleit heeft, is toch het algemeen gevoel dat de
partij daarin vertegenwoordigd moet zijn 'omdat we het ons niet
kunnen permitteren niet mee te doen' aldus Paula Wassen, die
tot '74 fractievoorzitter is. Haar opvolger Bert Schwarz zet in de
Democraat het D'66 standpunt hieromtrent uiteen:
'Wij vinden en we hebben dat nooit onder stoelen of banken gestoken dat de
Eerste Kamer moet worden opgeheven. Wij ontkennen niet dat de Eerste
Kamer af en toe echt wat nuttigs doet. De Eerste Kamer doet echter ook een
hele hoop onnuttig werk. De begrotingsbehandelingen (of beleidsdebatten) zijn
in belangrijke mate een doublure van wat in de Tweede Kamer gebeurt en dat
kost enorm veel tijd. De kamerleden herkauwen wat aan de overkant is gezegd
en de bewindslieden kennen de antwoorden uit het hoofd. De Algemene
Beschouwingen zijn ook een verschrikking.
-

Democraat, Jan. 1978)

-

Waar de Eerste Kamer wel nuttig werk aan verricht is de tweede behandeling
van wetsontwerpen. Officieel mag de Eerste Kamer dan weinig invloed hebben, maar de ambtenaren op de tribune luisteren en dingen die daar gezegd
worden kom je dan volgend jaar bij de Rijksbegroting in de toelichting tegen.
Er wordt ook geluisterd naar mensen van formaat in de Eerste Kamer die op
hun terrein eens iets te zeggen hebben.'

Ook de bewindslieden in het kabinet ondervinden de gevolgen
van het feit dat hun partij op sterven na dood lijkt te zijn. Hans
Gruijters heeft daar de minste moeite mee, omdat hij van mening is dat hij, als minister, verantwoording draagt ten opzichte
van het parlement. De rol van 'boodschappenjongen van de
partij' wenst hij niet te vervullen. Een van de conclusies die
Gruijters uit zijn ministerschap trekt en die belangrijk is voor de
toekomst, is dat D'66 bij de nieuwe kabinetsformatie moet proberen een zetel in de sociaal-economische driehoek te verwerven. In een interview met de Haagse Post legt hij uit waarom:
'Het debat stokt op 't patroon van de besluitvorming. Het beleid komt tot stand
in een discussie tussen een groep mensen waar ik niet bijhoor dat is de kern
van de zaak. Het kabinet bestaat namelijk niet uit zestien ebenbürtige ministers. Er zijn vier 'echte ministers', dan is er een aantal vakministers, waarvan
sommigen een heel belangrijk gebied hebben (en daar behoor ik toe, CRM,
Verkeer, Defensie; groot budget, veel bezigheden).
Het beleid wordt bepaald door de sociaal-economische vraagstukken en die
worden altijd al beslist in een 'driehoek met een Kop', oftewel de ministers van
Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken plus de minister-president
en die vormen als zodanig in hun onderlinge besluitvorming (die uiteraard
vaak uiterst moeilijk tot stand komt, omdat de ministers niet altijd dezelfde
ideeën hebben, om 't zacht uit te drukken) een zo harde kern, dat watje daar
ook verder als minister-die-niet-tot-die-vier-behoort tegenin te brengen hebt
en hoezeer ze ook op een gegeven moment doordrongen zouden raken van de
waarde van je argumenten, van de zin van de oplossingen die je voorstelt ze
geven niet meer toe, want hun onderling overleg is al zo moeizaam tot stand
gekomen en is daarom zoiets waardevols geworden dat je om Jan Schaefer
(staatsecretaris) maar eens te citeren voor de kat z'n kont luIt.'
-

-

-

(Haagse Post)
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