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Een uniek soort Aan de vooravond van de Statenverkiezingen van maan '70 pu. I (DL' 

politieke partij bliceert de Haagse Post een 'Anatomie van D'66', die in het ar-
tikel 'Neerlands meest ongrijpbare partij' genoemd wordt.  On.  
grijpbaar in een dubbele betekenis: omdat D'66 zich niet v  ii  la- 

iilll ten vangen binnen de ideologische termen zoals die tot dan toe 
in de Nederlandse politiek hebben gegolden, maar ook omdat de 
partij in haar Organisatie en functioneren zo anders is dan de 
andere serieuze partijen  in ons land. 
D'66 wil ook niet een partij als de andere zijn, Zoals Lnncke 
Goudsmit het formuleerde: 'D'66 ontleent haar bestaansrecht 
aan het feit dat zij in Nederland een uniek soort politieke partij 
is'. Bij de eind '66 gevoerde discussie over de vraag of D'66 een 
buitenparlementaire beweging of een politieke partij moest w or-
den werd weliswaar voor het laatste gekozen, maar dat was al-
leen maar omdat D'66 zo het meest effectief als breekijzer zou 
kunnen functioneren. Aan de politieke partij 'Democraten '66' 
als zodanig hecht de overgrote meerderheid van de D'66-ers van 
het eerste uur nauwelijks waarde. Zij laten niet na er op te wijzen 
dat ook de eigen partij weer zal verdwijnen bij de radicale her-
vorming van het politieke bestel, waar het allemaal om begon-
nen is. De partij D'66 is niet meer dan een tussenstation op weg 
naar dat einddoel. Men beseft daarbij maar al te goed dat de keus 
om als politieke partij aan verkiezingen deel te nemen ertoe kan 
leiden dat D'66 door het dagelijkse werk in de Tweede Kamer en 
door de opbouw van een partij-apparaat zo in beslag wordt ge- 

HP 
nomen, dat zij langzamerhand verwordt tot een politieke partij 
als de andere. Dit besef verklaart onder meer het rusteloze zoe-
ken vanaf 1968 naar steeds nieuwe iniatieven op het vlak van de 
partijvernieuwing. Typerend zijn de opmerkingen die Hans van 
Mierlo hierover maakt aan het slot van zijn Leidse rede (sept. 
'68), waarin hij de gedachte van partijvernieuwing via gesprek-
ken aan de basis lanceert; een gedachte die veel meer met 'D'66 
als beweging' dan met 'D'66 als partij' samenhangt: 

'Dit is zo'n beetje wat ik wilde zeggen. ik heb niet over het regeringsbeleid ge-
sproken en niet over het werk van de fraktie. Beide zijn heel belangrijk. Maar 
over drie weken zijn de Algemene Beschouwingen en binnenkort zal het fral.-
tiebeleid in partijverband ter sprake komen. Het congres van vandaag heeft een 
iets andere betekenis, een fundamentelere. Het is niet alleen het congres van de 
politieke Partij D'66, het is ook het congres van de politieke beweging D'66. 11 
geloof dat we in die anderhalfjaar iets te veel dat laatste vergeten zijn. Dat v e 
iets te veel vergeten zijn dat onze identiteit indertijd lag in die beweging, die de 
Politieke Partij als middel gebruikte om haar doel, de doorbreking van ons p0-
litieke leven, te bereiken. En toch, met volledige aanvaarding van de konsc 
kwenties, die voortvloeien uit het feit datje een politieke partij bent, ben ik me 
er op dit moment meer dan ooit van bewust, dat een wezenlijk stuk van onze 
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EEN UNIEK SOORT eigenheid toch in die beweging gelegen is. De mogelijkheden, die het partij-zijn 
POLITIEKE PARTIJ biedt, hoeven de minstens zo grote mogelijkheden van de beweging niet te be- 

perken. ik dacht dat deze herleving van die bewegingsgedachte o.a. de funktie  
an  maart '70 p u (De keuze van D66, van dit congres zou moeten zijn. ik geloof nl. dat het onontbeerlijk is voor die 

6', die in het at Amsterdam z.j) niet gemakkelijke weg die we misschien zullen gaan kiezen.' 

emd wordt.  On  
zich niet wil Ja Aan de andere kant lijkt het niet goed mogelijk om zich als Se- 

Es die tot dan to rieuze politieke partij aan de kiezer te presenteren en daarbij 

ar ook omdat d niet consequent te zijn door aan plaatselijke verkiezingen deel 

nders is dan d te nemen, afdelingen op te richten en een goede partijorganisatie 
op te bouwen De Haagse Post: 

i. Zoals Annek 
ar bestaansrecF 'De weerzin tegen institutionalisering van de beweging D'66 zit bij velen diep. 

t politieke parti 
Student Jan  Witting:  'Er is wat ik noem de Amsterdamse School in D'66 die 
snel wil doorstoten aan de top van de politiek en grondige Organisatie niet zo 

raag of D'66 ee ziet. Al dat oprichten van afdelingen, dat meedoen aan raadsverkiezingen, 
)artij moest wor hoeft niet pet Se.' 

naar dat was al Amsterdammers kijken met een lichte wrevel naar de prima georganiseerde 

Es breekijzer zoi Zuidhollandse tak, waar regio-secretaresse mevr. Smits van Waesberghe ('wij 

)emocraten '6 
zijn heel vroeg begonnen te stomen') prat gaat op 39 afdelingen met 2100 
leden, plus kandidatenlijsten in 60 gemeenten. 

de D'66-ers var Hoofdbestuurder Hans Moerkerk (Mokummer): 'De regio Zuidholland stuurt 
a er op te wijzer nog meer papier uit dan het hoofdbestuur. Ze lijden daar aan over-organisatie, 

de radicale her alsje het mij vraagt.' 

maal om begon Peter  Baehr,  de enige van de vier Democratische oervaders die de wetenschap 

mstation OP we 
boven de praktische politiek verkoos, wordt af en toe bevangen door een lichte 

'Op huiver als hij naar zijn partij kijkt: dat laatste congres zei Hans van Mierlo 
goed dat de keu tegen me: 't Loopt op rolletjes, hè? Ja, maar dat maakt mij nou juist argwa- 
iiemen ertoe kar nend. Ten dele is mijn vrees bewaarheid: 't wordt zo'n echte partij, met alle- 

weede Kamer er maal besturen en fracties. Maar anderzijds: je wilt effectief zijn door andere 

beslag wordt ge 
partijen verlies toe te brengen en dat kun je het best door je goed te  organise- 

i politieke parti 
('HP, 18/24-3-1970) ren.' 

et rusteloze zoe In de eerste jaren van haar bestaan blijft  D'66 geplaagd door 
het vlak van di deze tweeslachtigheid. De noodzaak van een goede organisatie 

en die Hans var wordt onderkend, maar tegelijkertijd beschouwt men die organi- 
eidse rede (sept satie als niet meer dan een noodzakelijk kwaad, waarvoor de 
'ing via gesprek 'ware D'66-er' geen werkelijke belangstelling kan opbrengen. 
meer met 'D'6( Dit is één van de oorzaken van het feit dat, zoals Hans van Mier- 
igt:  lo  het zei, 'wij over het algemeen erg goed zijn in het bedenken 

van goede ideeën, maar slecht in de follow-up ervan, de uitwer- 
I regeringsbeleid ge  king,  de toepassing'. Deze zwakte is ook het gevolg van het gemis 
el belangrijk. Maai van een groot ledenbestand, een goedgevulde partijkas en het ge- 
Lenkort zal het frak 
n vandaag heeft een brek aan ervaring met de dagelijkse problemen van een partij- 

i het congres van  dc  organisatie; vooral is zij echter evenzeer de keerzijde van de 
beweging D'66. ik 'hemelbestormers-mentaliteit' die het jonge D'66 kenmerkt. 

nrgeten zijn. Dat Wie zal zich zorgen maken over een sluitende begroting als de  
lie  beweging, die revolutie op uitbreken staat? 
breking van ons p0 

ding van de konse Een van de eerste slachtoffers hiervan is het landelijke secreta- 

rtij bent, ben ik me riaat. Na de allereerste begintijd van improvisatie en liefdewerk 
nljk stuk van onze wordt dit wat professioneler opgezet en gehuisvest in een daartoe 
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DOS ALS PARTIJ gehuurd pand aan de Amsterdamse Keizersgracht. Al snel moet 
men echter vanwege de krappe financiën besluiten om de werk-
tijden van de aangetrokken medewerkers aanzienlijk in te krim-
pen. Daarmee zijn de problemen evenwel niet opgelost: 

(HP, 18/24-3-1970) 

'Onder de kalende stucwerkplafonds van een afgeleefd grachtenpand zetelt het 
hoofdkwartier van de partij, die wellicht binnenkort in grootte de derde van 
Nederland zal zijn. Memo's en belangrijke  mededelingen worden op een reus-
achtige spiegel geplakt, die omlijst is door een kalende vergulde sierrand. Het 
meubilair is aftands, de kantoorapparatuur inferieur. Overal liggen hoge sta-
pels papier, op een bierkratje staat de stencilmachine. Bungelend aan een TL-
buis grijnst een koddige papier-maché kop de bezoeker aan. Het geheel ademt 
de gezelligheid en de inefficiëntie van een studentenvereniging. 
Mild glimlachend geven partijbestuursleden toe, dat het secretariaat niet naar 
bevrediging functioneert. Onderlinge ruzies en langdurige ziekteperiodes van 
de dienstdoende meisjes stagneren de voortgang der werkzaamheden. Het be-
wind van een 'weggelopen pater' is de zakelijkheid niet ten goede gekomen. 
Eenmaal zag men zich zelfs genoodzaakt het voltallige personeel te ontslaan. 
In arren moede is als uitweg uit de problemen verhuizing naar 's-Gravenhage 
overwogen. Maar, zegt secretaris Frits van Leeuwen (26, zelf Rotterdammer), 
'het bestuur geeft gevoelsmatig de voorkeur aan Amsterdam'.' 

In de loop van 1970 vindt een reorganisatie van het secretariaat 
plaats die tot belangrijke verbeteringen leidt. De partij-
organisatie als zodanig is daarmee echter nog niet gezond, zoals 
uit het jaarverslag 1969-1970 blijkt: 

'Nu het secretariaat bevredigend functioneert moet helaas geconstateerd wor-
den, hetgeen vroeger veel minder opviel, dat het secretariaat ernstig belem-
merd wordt in haar werkzaamheden door niet goed funktionerende afdelings-
secretariaten en penningmeesters. Hierdoor gaan vele kostbare uren verloren 
aan uitzoeken van gegevens en telefoneren om aan de nodige informatie te ko-
men. Op een verzoek van het secretariaat om een opgave per eind augustus van 
de samenstelling van de afdelingsbesturen (i.v.m. de vele mutaties) geeft on-
danks herhaalde oproepen  by.  50% van de afdelingen geen antwoord gegeven. 
Als dan in verband met een op korte termijn te houden vergadering alle af-
delingen gebeld moeten worden blijken vele nummers niet meer te kloppen en 
gaan vele uren verloren aan hetalsnog proberen uit te vinden wie er dan wel in 
zo'n bestuur zitten. 
Een ander frappant voorbeeld is dat in juni aan alle afdelingen gevraagd is om 
een overzicht te geven van D'66-ers die in de raad of staten gekozen zijn en om 
een evaluatie te maken van de verkiezingscampagne in verband met de komen-
de Tweede Kamerverkiezingen. Alhoewel dit verzoek meermalen is herhaald, 
heeft 30 a 40% van de afdelingen nog steeds niet gereageerd.' 

Op het plaatselijk niveau wreken zich vooral het lage ledental en 
het gebrek aan ervaren kadér. Teveel is afhankelijk van het toe-
vallige lid, dat bereid is zijn vrije tijd op te offeren aan het weinig 
opwindende secretariaats- of penningmeesterswerk, en na wiens 
vertrek een gat valt. 
Na de snelle groei van vlak na de oprichting blijft het ledental n2'-
de verkiezingen van februari '67 een tijd lang steken op een klei-
ne 4000 leden. Eind 1968 zijn het er 3774, verspreid - op zeven- 

(De Democraat, 
okt. 1971) 

Afdelingen en 
werkgroepen 
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cht. Al snel mo AFDELINGEN EN tien leden in het buitenland na - over zevenenzeventig afdelin- 
iiten om de werf WERKGROEPEN gen. Een overzicht in het partijblad biedt de volgende gegevens: 
ienlijk in te krin 
)pgelost: Abcoude 12, Almelo 13, Amersfoort 31, Amstelland 26, Amstelveen 62, Amsterdam 490, Apeldoorn 37, Arnhem 

60, Baarn/Soest 21, Bergen op Zoom 21, De Bilt/Bilthoven 33, Bodegraven 16, Breda 35, Boxtel 3, Cappelle a/d  

h ichtenpand zetelt 
Ijssel  33,  Delft/Westland 58, Deventer 39, Doetinchem 16, Dordrecht 68, Drenthe 38, Eemmond 11, Eindhoven 
102, Emmen 16, Enschede 68, Friesland 39, Goeree/Overflakkee 16, 't Gooi  Ill,  Gouda 41, 's-Gravenhage 404, 

grootte de derde vt Groningen 100, Groot-Alkmaar 50, Haarlem 95, Haarlemmermeer 25, Heerenveen 17, Heerlen 18, Helmond 17, 

worden op een rei 
den Helder 37, Hengelo (0v.) 31, Hoogezand 15, Huizen (N.H.) 17, Leeuwarden 25, Leiden 103, Leidschendani 51, 

rgulde sierrand. 1H 
de Liemers 23, Maastricht 35, N. en Midden Zeeland 37, Nijmegen 43, Oost-Flevoland 21, Oostelijke Mijnstreek 37, 
Oss 31, Roermond 16, Rotterdam 165, Rijswijk 45, Schagen 20, Schiedam 19, Stadsgew. den Bosch 31, Tilburg 32, 

(eral liggen hoge st Utrecht  Ill,  Valkenburg 11, Veendam 15, Venlo 19, Vlaardingen/Maassluis 33, Voorburg 42, Voorne/Putten 28, 

ngelend aan een TI 
Voorschoten 19, Waddinxveen 23, Wageningen 50, Wassenaar 28, Weert 9, Waterland 18, West. Mijnstreek 19, 
tJmond 39, Zaanstreek 32, Zeeuwsch/Vlaanderen 25, Zeist 65, Zutphen 25, Zwolle 70. In het buitenland woonden  

an.  Het geheel ader,  17 leden, 

ging. Dein Nederland wonende leden zijn als volgt over de provincies verspreid: 

secretariaat niet na per 1000 inwoners 

e ziekteperiodes Groningen 141 0.28 

azaamheden. Het 1 Friesland 81 0.15 

ten goede gekornc , Drenthe 
1

54 0.15 

ersoneel te ontslaa Overijssel 242 0.27 

naar 's-Gravenlia Gelderland 254 0.17 

zelf Rotterdamme Utrecht 261 0.34 

m'.' Noord-Holland 1034 0.47 
Zuid-Holland 1176 0.40 

n het secretaria Zeeland 78 0.26 

idt De narti Noord-Brabant 272 0.16 

Het gezond, zoa 
Limburg 164 0.18 
Gehele land 0.30 

In 1969 groeit het ledental langzaam naar de 5000, om in de 
is geconstateerd ss t maanden vóór de Provinciale Staten-verkiezingen van 1970 
iriaat ernstig  belies  sprongsgewijs te stijgen naar boven de 7000. (Dit ledental is 
ttonerende afdeling overigens niet van lange duur, omdat bij de hiervoor al genoem- 

hge informatie tcic 
de reorganisatie van het secretariaat enkele honderden wanbeta- 

er eind augustus Iers van de lijst worden afgevoerd) Het aantal afdelingen is eind 
e mutaties) geeft ci '70 tot boven de honderdvijfenzeventig  gestegen, terwijl er daar- 
n antwoord gegever naast vooral in de kleinere plaatsen nog enkele tientallen con- 
vergadering alle tactadressen zijn. 
meer te kloppen 

den wie er dan wel i Voor het goed functioneren van de afdelingen is niet alleen het 
relatief lage ledental een probleem, maar ook de concurrentie 

ingen gevraagd is o die zij van de circa vijftien landelijke werkgroepen ondervin- 
ii  gekozen zijn en or den. Honderden leden steken al de tijd die zij aan D'66 willen 
-band met de kon ie' besteden in deze werkgroepen, die een onontbeerlijke onder- 
ermalen is herhaak 

steuning voor de fractieleden vormen, en die daarnaast een 
onophoudelijke stroom rapporten, adviezen en concept- 

t lage ledental el programmateksten produceren. De werkgroepen staan open 
elijk van het toe voor ieder lid. Anders dan .in de meeste andere partijen wordt 
en aan het \\'eifll: men niet voor een lidmaatschap gevraagd, maar kan een lid zich 
verk, en na wien simpelweg zelf aanmelden. Ook niet D'66-leden kunnen zich 

aanmelden, zo bepaalt het Huishoudelijk Reglement! Het voor- 
ft  het ledental at deel hiervan is dat iedereen die een bijdrage wil leveren aan het 
eken op een klei politieke denkwerk in de partij dat onmiddellijk kan doen. Men- 
preid - op zevell sen met kennis van of belangstelling voor een bepaald onder- 
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D'66 ALS PARTIJ werp zijn hierdoor niet afhankelijk van toevallige contacten in 
het partij-establishment om mee te kunnen doen. De werkgroe-
pen vormen dan ook vanaf het begin van D'66 één van de best I 
functionerende onderdelen van de partijorganisatie. Een nadeel 
van deze open organisatievorm is echter wel dat sommige werk-
groepen een zeer groot ledental bezitten, waarbij zich dikwijls 
vele papieren leden bevinden. Vaak zijn dit mensen die zich al-
leen maar hebben opgegeven omdat zij wat meer van een onder-
werp willen afweten. Zij ontvangen dan wel alle stukken, maar 
vertonen zich niet of nauwelijks op vergaderingen en leveren 
geen bijdrage aan rapporten en adviezen. 
De grootste werkgroepen zijn die voor buitenlandse politiek en 
onderwijs en wetenschappen. Die voor staatsrecht en technolo-
gie functioneren het beste, terwijl  de werkgroepen die zich met 
volkshuisvesting en sociaal-economische vraagstukken bezig-
houden de meeste problemen opleveren. In de eerste jaren van 
het D'66-bestaan maken de landelijke werkgroepen nog deel uit 
van de partij. Later, na het besluit dat de overheid de weten-
schappelijke instituten van de politieke partijen zal subsidiëren, 
zullen zij onderdeel gaan uitmaken van de Stichting Weten-
schappelijk Bureau D'66. 

De leden Wie zijn nu de mensen die actief zijn binnen D'66? Wat is het 
beeld van de 'gemiddelde Democraat'? De Haagse Post schetst 
het volgende portret: 

'De Democraat is jong. De crisisjaren staan zeer dikwijls  in het register als ge-
boortejaar geboekstaafd. Bijna twee-derde der Statenkandidaten is nog geen 

H 40. Maar de D'66-kiezer schijnt nog jonger: volgens recente gegevens is drie-
kwart van hen na 1930 geboren. 
De Democraat heeft geleerd. Gewoonlijk heeft hij de middelbare school met 
goed gevolg doorlopen, niet zelden ook academisch onderwijs genoten. Van de 
269 Statenkandidaten is bijna  de helft door de Alma Mater gezoogd, onder ge-
gadigden voor een bestuursfunctie is dat telkens een meerderheid. Op de Alge-
mene Ledenvergadering bleek het juist 50%. 
De Democraat bekleedt een vefantwoordelijke, goedbetaalde functie, die dik-
wijls in onbegrijpelijk computer-jargon wordt aangeduid. Van de 16 leden  ii  
de afdeling Rheden gaven er 5 hun beroep door aan het hoofdkwartier: chef 
planning, organisator  staff,  chef-constructeur, belasting-consulent, marketing-
manager. Raadpleging van het (openbare) ledenregister levert tal van docen-
ten, hogere technici, accountants en bedrijfsleiders  op. Organisaties als de TB - 
Twente, het Reactor Centrum in Petten, Philips Eindhoven/Apeldoorn en het 
Loodswezen te Vlissingen blijken kweekplaatsen van Democratisme. 
De Democraat is 'verlicht', wat je tegenwoordig noemt 'progressief. Hij mocht 
het programma Hoepla gaarne zien, is tegen het verbieden van LSD en voor 
het vrijgeven  van pornografie en legalisatie van abortus. Als het voor de ont-
wikkelingshulp is, wil hij best wat meer belasting betalen. Aan Amerikaanse 
deserteurs dient politiek asiel verschaft en de DDR moet worden erkend. In de 
landspolitiek geeft hij de voorkeur aan de Partij van de Arbeid boven de VVD 
De Democraat is nieuw. Uit alle windstreken wordt verzekerd dat de afdelin-
gen grotendeels bestaan uit 'import',  locale  nieuwkomers; autochtonen nemen 
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een minderheidspositie in. Enkele steekproeven leerden HP, dat Democraten 
doorgaans domicilie houden in frisse, moderne woonwijken. Zij zijn ook 
nieuw in de politiek: de meesten zijn nooit eerder lid geweest van een politieke 
partij. 
De Democraat leest De Volkskrant vaker dan Het Parool of de NRC, Vrij Ne-
derland vaker dan HP-Magazine. Hij is doorgaans onkerkelijk. Liefst een der-
de bleek geen TV te bezitten, evenveel roken niet. Bijna de helft bewoont een 
eigen huis. Velen zijn lid van de NVSH. 
Het doorsnee-type Democraat wekt bij  buitenstaanders dikwijls een lichte 
wrevel op, het best verwoord door Henk Hofland (hoofdredacteur Handels-
blad): 'D'66 heeft iets van die aardige, prettige, beschaafde en toch vrijmoedige 
jongens, die aardig konden hockeyen en van wie je na het eindexamen weinig 
of niets meer hoorde, tenzij ze in de zaak van hun vader kwamen. D'66 trekt 
namelijk als ieder nieuw en bloeiend verschijnsel een aantal mensen, die hier 
hun laatste kans zien, voorts marginale dames en heren die hun persoonlijke 
belangrijkheid op niets ontziende wijze willen vergroten en holhoofdigen, 
Wichtigmacher, die met gefronst voorhoofd en in een soort zwembadpas zich 
op congressep laten gelden'.' 

Over de leden van D'66 is nogal wat informatie beschikbaar 
dankzij de ijkingen van de voto-meter die in de beginjaren op de 
congressen gebruikt wordt. Met behulp van dit apparaat kunnen 
stemmingen snel verlopen doordat de congresgangers hun stem 
uitbrengen door het indrukken van het knopje dat zij elk voor 
zich hebben. Af en toe moet de votometer geijkt worden en dat is 
dan de gelegenheid om wat meer over de congresgangers te 
weten te komen. Zo werd het congres te Helmond (nov. '67) 
door 83% mannen en 17% vrouwen bezocht. De Volkskrant 
noemt deze percentages 'bepaald opvallend in vergelijking met 
het geringe vrouwelijke bezoek aan congressen van andere par-
tijen'. Op dit congres is 72% van de aanwezigen gehuwd en is 
17% jonger dan 25 jaar, 32% jonger dan 30 jaar en niet minder 
dan 73% jonger dan 40 jaar. Tevens blijkt 42% van de Helmondse 
congresgangers tot een kerkgenootschap behoort en 57% niet. 
Een jaar later op het Leidse congres geven de ijkingen het vol-
gende beeld: 91% van de congresgangers is jonger dan 51 jaar, 
47% heeft een eigen woning, 68% heeft TV en 49% is lid van een 
omroepvereniging. Daarbij is 34% geabonneerd op 'Vrije Gelui-
den' en 4.5% op de VARA-gids. De Volkskrant blijkt het meest 
gelezen dagblad: 38% is op deze krant geabonneerd, tegen 23% 
op het Parool, eveneens 23% op de NRC, 19% op het Algemeen 
Handelsblad (de twee laatstgenoemde kranten zijn op dat mo-
ment nog niet samengegaan) en 8% op de Telegraaf. Wat de 
weekbladen betreft heeft 29% een abonnement op Vrij Neder-
land, 19% op de Haagse Post en 8.5% op Elseviers Weekblad. 

Het Helmondse congres is voornamelijk gewijd  aan de par-
tijorganisatie. In de beginjaren van D'66 is dit een steeds terug-
komend punt van discussie. Oorzaak hiervan is allereerst dat 
D'66 het aan zichzelf verplicht is in de eigen Organisatie zo de- 
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ALS PARTIJ mocratisch mogelijk te zijn Zoals het in een nabeschouwing van 
het congres in de Democraat gesteld wordt: 'D'66 wil niet alleen 
de minister-president en de vertegenwoordigende lichamen op 
een andere manier laten kiezen, onze partij wil ook de partij-
structuur herzien'. Daarnaast is van belang dat de bewegingsge-
dachte, ondanks het besluit om als politieke partij te opereren, 
niet geheel is losgelaten, wat vooral tot uiting komt in een zekere 
weerzin tegen een al te strakke partijstructuur. 
Deze twee elementen komen op het Helmondse congres al di-
rect naar voren in het openingswoord van voorzitter Ringnalda, 
die o.a. stelt: 'de organisatiestructuur moet zo zijn dat we voor 
iedereen die geen lid is van D'66 duidelijk maken wat democra-
tie is', en hij voegt daaraan toe: 'we moeten dus openstaan voor 
niet-leden'. Dit laatste is typerend voor de opvatting dat D'66 als 
beweging meer moet zijn dan alleen een politieke partij. D'66-
ers worden niet moe er op te wijzen dat slechts 10% van de kie-
zers lid is van een politieke partij en dat daarvan ook weer 
slechts 10% binnen een partij actief is. Aan D'66 is het om deze 
groep uit te breiden en als emancipatie-beweging op te treden 
voor nieuwe groepen die hun intrede doen in de Nederlandse 
politiek. Velen van hen worden echter afgeschrokken door 'het 
verschijnsel politieke partij' en om te voorkomen dat de bewe-
ging D'66 te veel gehinderd wordt door de partij D'66 moet de 
partij-organisatie uitdrukkelijk openstaan voor niet-leden. 
Een tweede uiting van het streven het gesloten Nederlandse 
politieke systeem open te breken voor nieuwe groepen is het be-
sluit geen aparte vrouwen- en jongerenorganisaties binnen de 
structuur van D'66 op te nemen. Deze vervullen bij de gevestig-
de partijen immers veelal de rol van 'speeltuin': terwijl de partij-
toppen (voor het merendeel bestaand uit oudere heren) het voor 
het zeggen hebben, mogen vrouwen en jongeren in hun eigen 
clubjes 'net doen alsof, d.m.v. eigen congressen en resoluties 
waarmee in de praktijk echter nauwelijks rekening gehouden 
wordt. Tegelijkertijd is het bntbreken van dergelijke organisaties 
een gevolg van het democratische principe: alle leden zijn im-
mers gelijk en hebben derhalve de zelfde rechten. 
De besluiten die het Helmondse congres ten aanzien van deze 
punten neemt blijken in de praktijk goed te werken. Vooral in de 
werkgroepen draaien jarenlang een aantal niet-leden mee en het 
ontbreken van aparte vrouwen- en jongerenorganisaties wordt 
niet als een gemis ervaren. (Wel wordt in 1971 besloten een ver-
tegenwoordiger voor de Nederlandse Politieke Jongeren Contact 
Raad aan te wijzen, omdat deze raad een belangrijke bijdrage le-
vert aan de stimulering van politieke bewustwording onder jon-
geren en D'66 daarbij niet wil ontbreken). 
Het is duidelijk dat een volmaakte democratie, waarin ieder-
een over alles meebeslist, bij een landelijke Organisatie als D'66 
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PARTIJ OF BEWEGING? onmogelijk is. Maar de rechtgeaarde D66-ers willen Onder geen 
beding dat de top van hun partij het voor het zeggen heeft, terwijl 
de Algemene Leden Vergadering niet meer is dan een applaus-
machine, zoals dat bij de gevestigde partijen het geval is. Het is 
echter een feit dat zich in iedere organisatie een zekere ontwik-
keling naar elitevorming voordoet, een onontkoombaar gevolg 
van de eisen die een organisatie stelt. Er moet nu eenmaal een 
bestuur zijn, wat vanzelf een zekere scheiding tussen meer en 
minder actieven te weeg brengt. Het vraagstuk van de partijorga-
nisatie blijft daarom ook na het Helmonds congres de gemoede-
ren binnen D'66 steeds bezighouden, terwijl men naar wegen 
zoekt om deze natuurlijke neiging tot elitevorming zoveel moge-
lijk in te dammen en tegelijkertijd een werkbare partijorganisa-
tie op te bouwen. 

Eén van de kenmerken van de partijorganisatie die, op deze 
basis binnen D'66 opgebouwd wordt, is de - vergeleken bij de 
andere partijen - zwakke positie van het hoofdbestuur (en ana-
loog daaraan van de plaatselijke besturen). Allereerst wordt de 
zittingsduur van bestuursleden beperkt doordat zij zich slechts 
eenmaal voor een volgende periode (van twee jaar) kandidaat 
kunnen stellen. Deze bepaling geeft echter in de beginjaren wei-
nig problemen: de opbouw van de partij vergt zoveel tijd en 
energie dat er een tamelijk groot verloop onder de bestuursleden 
bestaat. Daarnaast verdwijnt een aantal van hen in 1970 naar 
Provinciale Staten en Gemeenteraden. Een tweede bepaling is 
die, welke cumulatie van functies verbiedt. Zo kunnen leden van 
de Eerste en Tweede Kamer, evenmin als D'66-ers die in Pro-
vinciale Staten of Gemeenteraden zitting, hebben, lid zijn van 
het hoofdbestuur. Zo wordt een opeenhoping van macht bij 
bepaalde personen voorkomen. Ten derde wordt het hoofd-
bestuur na enige tijd een belangrijk machtsmiddel ontnomen, 
als besloten wordt dat de interne verkiezingen (voor  by.  de kan-
didatenlijst voor Eerste en Tweede Kamer) geheel open zullen 
verlopen. Aanvankelijk kon het hoofdbestuur nog door een aan-
beveling te doen een voorkeurvoor bepaalde kandidaten uit-
spreken, zoals dat bij de andere partijen gebruikelijk is. De leden 
van D'66 trekken zich echter weinig van deze aanbevelingen 
aan. Bij de opstelling van de Tweede Kamer lijst in 1966 zakt  by  
de nr. 2 in de aanbeveling van het hoofdbestuur naar de zevende 
plaats en bij  de Eerste Kamerlijst van 1971 moet de nr. 1 van het 
hoofdbestuur uiteindelijk met een vijfde plaats genoegen nemen. 
Vervolgens wordt van het hele systeem van aanbevelingen afge-
stapt en verlopen de interne verkiezingen volgens een zo open 
mogelijk systeem, waarbij het hoofdbestuur noch aanbevelingen 
doet noch eigen kandidaten stelt. 
Op het Helmondse congres wordt ook voorgesteld het hoofd- 
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D'66 ALS PARTIJ bestuur geen enkele politieke, maar slechts organisatorische be- PARTIJ 

voegdheden toe te kennen. Deze maatregel, die tot gevolg zou 
hebben dat in de periode tussen partijcongressen uitsluitend de 
Tweede Kamerfractie het politieke gezicht van D'66 zou bepa-
len, wordt door het congres echter afgewezen. In de eerste jaren 
bestaat er een nauwe samenwerking tussen Tweede Kamerfrac-
tie en hoofdbestuur op politiek gebied. Hans van Mierlo neemt  
by.  tot eind '70 deel aan hoofdbestuursvergaderingen. Ook de 
persoonlijke verhoudingen tussen fractie en hoofdbestuur zijn in 
die jaren uitstekend; beide zijn immers samengesteld uit de zelf-
de groep enthousiastelingen van het eerste uur. Na verloop van 
tijd valt er echter vanzelfsprekend een groeiend onderscheid te 
bespeuren tussen de Kamerleden, die nu volledig in de politiek 
zitten, en de hoofdbestuursleden, die zich in hun vrije tijd met 
politiek bezighouden. Daar komt bij dat de organisatorische op-
bouw van de partij, die niet zonder problemen verloopt, zoveel 
aandacht van het hoofdbestuur gaat vergen, dat de politieke dis-
cussies er vanzelf wat bij in moeten schieten Allengs komt daar-
mee in de verhouding fractie-hoofdbestuur het politieke zwaar-
tepunt bij de fractie te liggen. 
Terwijl de maatregelen om de macht van het hoofdbestuur 
aan banden te leggen dus succesvol zijn, blijkt het minder een-
voudig om een zo democratisch mogelijke en toch goed functio-
nerende besluitvorming binnen de partij op de zetten, 
In het besef dat deze pogingen van D'66 nieuw zijn in de Ne-
derlandse politiek, is men bereid zo nu en dan een sprong in 

(Democraat, nov.1967) 

het duister te wagen. Zoals de Democraat schrijft: De 'Derde 
:11/ing op 25j 

'Zo lang we ons realiseren dat D'66 zich in een experimentele fase bevindt. Jmsterdam 
moeten we ons  óók  realiseren, dat in die totale fase vele incidentele experi- Tweede Ka ,  
menten zullen worden uitgevoerd die zullen kunnen mislukken: dat is de re- 1111'Jl Minne 
den van het experiment. De proef op de som verschaft.je pas zekerheid, maar 11liike  GoudJ 
als je het nooit probeert zul je de uitkomst nooit weten. 14 l[ierlo en 
In die zin waren de beslissingen op het Helmondse congres allemaal experi- voorzi 
menten. Maar ze werden allemaal' genomen op één gemeenschappelijke basis: Foto:  Sp  
een poging om in de besluitvorming steeds de optimale democratische proce- 
dure te hanteren.' 

Een experiment hiertoe, dat mislukt is, is het plan om de leden 
tussen de Algemene Leden Vergaderingen door de mogelijk- 
heid te bieden het beleid van fractie en hoofdbestuur te bein- 

vloeden, door middel van een 'sample' Dit is een groep leden 
die door een a-selecte steekproef uit het ledenbestand wordi 
aangewezen De gedachte die aan het 'sample-experiment' ten 
grondslag ligt, is dat statistische onderzoekingen hebben aange- 
toond dat het aan de uitslag van een beslissing niets afdoet o F 
deze wordt genomen door een groep van enkele honderden o H 

door een groep van 200 mensen die door middel van een steek- 
proef bij elkaar zijn gezet.Een dergelijk kleine groep is dus re 
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PARTIJ OF BEWEGING? presentatief voor alle leden van D'66. Het Helmondse congres 
durft het sample echter nog geen  bindende besluiten te laten 
nemen.  Eerst zal daarmee wat meer ervaring opgedaan moeten 
worden.  Deze congresuitspraak vormt echter één van de rede-
nen waarom het expreiment uiteindelijk mislukt. 

Bij de eerste vergadering blijkt de opkomst namelijk zo teleur-
stellend dat het 'sample' niet meer representatief geacht kan 
worden; van de 110 opgeroepenen verschijnen er 33. De voor-
naamste oorzaak van deze lage opkomst is dat de gedachte van 
het sample een te grote inzet van een groep willekeurig geselec-
teerde leden veronderstelt. De realiteit is nu eenmaal dat er aan 
de basis van elke politieke partij, dus ook van D'66, een groot 
aantal leden is dat  geen mogelijkheid of zin heeft om een hele 
dag te gaan vergaderen. Anderen zijn van mening dat zij in de te 
bespreken 'onderwerpen niet genoeg zijn geïnteresseerd om er 
zich voldoende in te verdiepen. Daarbij komt dan nog dat het 
sample geen werkelijke beslissingsmacht heeft. 
Een experiment dat wat meer succes heeft is de 'Derde Ka-
mer', een reeks openbare bijeenkomsten overal in het land, 
waarin de D'66-fracties in het Parlement aan leden en belang-
stellenden verantwoording afleggen over hun optreden in de Ka-
mers. Een aantal 'Derde-Kamer' bijeenkomsten trekt redelijke 
belangstelling. Het is een welkome vernieuwing in de Neder-
landse politiek dat parlementsleden nu eens naar de kiezers toe-
komen met de vraag 'wat vinden jullie ervan?' in plaats van hun 
te vertellen wat zij van diverse politieke problemen moeten vin-
den. Formele beslissingsbevoegdheid heeft de Derde Kamer 
echter niet, zodat de bijeenkomsten  nooit meer kunnen worden 
dan een interessante maar beperkte aanvulling op het normale 
patroon van contacten tussen kiezers en gekozenen. 
Een mogelijke oplossing voor het probleem hoe er regelmatig 
contact gehouden kan worden met de achterban zou de instel-
ling van een partijraad kunnen zijn. Alle andere grotere partijen 
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D'66 ALS PARTIJ kennen een dergelijk instituut dat meestal door afdelingen en, of 
gewesten wordt gekozen. D'66 besluit echter heel bewust een 
dergelijke partijraad niet in te stellen. De ervaring leert immers 
dat de leden van zo'n raad snel een elite binnen de partij gaan 
vormen en een barrière in plaats van een brug tussen de leden en 
het bestuur kunnen worden. De hele structuur van D'66 is er in-i-
mers op gericht de macht binnen de partij zo min mogelijk in 
handen te laten komen van een kleine groep. Het zwaartepunt 
bij de besluitvorming wordt daarom van meet af aan bij de Alge-
mene Ledenvergaderinggelegd. 

De algemene Deze ALV komt twee keer per jaar bijeen. (Bij de PvdA  by,  
ledenvergadering komt in die tijd  het congres één maal per twee jaar bijeen). 

Anders dan bij de congressen van de meeste andere partijen 
kent D'66 daarbij geen systeem van afgevaardigden: alle leden 
hebben toegang tot het congres èn stemrecht. 
De macht van het hoofdbestuur is tegenover de ALV be-
perkt; zo zit een onafhankelijke leiding het congres voor, in, 
plaats van de partijvoorzitter, zoals dat bij de andere partijen 
gebruikelijk is. Daarbij is op de ALV alle ruimte gelaten aan 
het individuele lid. Een ieder mag het woord voeren en zelfs 
kan een lid op elk ogenblik de voortgang van het congres on-
derbreken door een motie van orde in te dienen Ook het indie-
nen van amendementen op voorstellen van het hoofdbestuur is 
bijna geen belemmering in de weg gelegd. Vijf ondertekenaars 
zijn voor een amendement of een eigen motie voldoende; d 
steun van  by.  een afdelingsvergadering is niet nodig. 
De ervaringen met dit zeer open systeem zijn echter niet us 
alle opzichten positief. Er blijkt zich een groep 'beroepsverga 
deraars' te vormen, de 'Wichtigmacher' die Hofland bedoelde, 
die op de. congressen over van alles het woord menen te moetes 
voeren, over allerhande pietluttigheden amendementen mdie 
nen en om de haverklap via moties van orde proberen de gang 
van zaken in de door hen gewenste richting te sturen. Dit leid 
tot een groeiende onvrede over het functioneren van de con 
gressen, een onvrede die ook bijdraagt aan de malaise 
stemming die zich medio 1970 in de partij manifesteert. In eci 

pamflet dat een groep verontruste leden, onder wie oud-voos 
zitter Van Lookeren Campagne, in april '70 verspreidt, word 
teleurstelling uitgesproken over het 'praten om het praten', he 
'pietepeuterige amenderen', over het feit dat een kleine groei 
beroepscongresgangers de sfeer in de partij is gaan bepalen. 
De opstellers van het pamflet doen geen duidelijke voorste) 
len tot verbetering, en ook de anderen wordt niets geot' 
perd om de opzet van de congressen drastisch te veranderd' 
Eerder is het zo dat zich een weerzin manifesteert tegen  LL  

tijdrovende en weinig opwindende werk dat nodig is om ee 

66 



afdelingen en DE ALGEMENE landelijke Organisatie draaiende te houden, waarbij de klachten 
LEDENVERGADERING heel bewust e over het functioneren van de congressen slechts een topje van 

ing leert imme een ijsberg zijn. Zo zetten de opstellers van bovengenoemd 
n de partij ga pamflet zich sterk af tegen al dat 'opbouwend werk in het kader 
tssen de leden van het groot-partij-wezen', en zij klagen over de 'geestelijke  
an  D'66 is er ir middenstand in eigen huis'. 
min mogelijk Uit stukken als dit pamflet blijkt een verlangen naar de vaart 
-Iet zwaartepu en het bijna-revolutionaire elan van '66 en '67. De oplossing 
['aan bij de Alge voor de onlustgevoelens die medio '70 binnen D'66 tot uiting 

komen wordt dan ook vooral gezocht in een herleving van dat 
elan, die tot een nieuwe start, een 'relance' van de partij moet 
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