
Joofdstuk 4: 7 idsaL en rog essieve sare 
(19704971) 

De verkiezingen De op 18 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen behaalde 
van 1970 winst van ruim 3% ten opzichte van februari 1967 valt gezien de 

hooggespannen verwachtingen tegen. D'66 blijkt het voor-
naamste slachtoffer van de afschaffing van de opkomstplicht, 
waaraan de fraktie in de Kamer zoveel had bijgedragen. De ge-
vestigde partijen en de met hen verbonden media hebben D'66 
tijdens de campagne voortdurend verweten onduidelijk te zijn, 
omdat zij niet wil kiezen tussen socialisme en liberalisme. D'66 
gaf hierop vanzelfsprekend het antwoord dat dit geen werkelijke 
keus was, aangezien het verouderde negentiende-eeuwse ideolo-
gieën betrof. 
Als Van Mierlo echter tijdens een TV-debat met Geertsema 
- niet voor de eerste keer - stelt dat hij 'met het pistool op de 
borst' voor de PvdA zou kiezen, omdat deze partij tenminste nog 
blijk geeft van veranderingsgezindheid, verklaart de VVD-
voorman onmiddellijk dat de verhoudingen nu duidelijk zijn 
doordat D'66 zich een soort handlanger van de PvdA toont. 
De AR-fractieleider Biesheuvel beticht D'66 ervan een 'on-
Nederlandse' partij te zijn, omdat zij niet op bepaalde beginse-
len gefundeerd is. Schmelzer, de fractieleider van de KVP, lan-
ceert op zijn manier een aanval op D'66 door een week voor de 
verkiezingen een D'66-rapport over de bevolkingsgroei aan te 
grijpen en de uitkomsten zo te verdraaien dat het lijkt of D'66 
voorstander is van gedwongen sterilisatie. Woedende terechtwij-
zingen helpen D'66 vervolgens weinig. Het gevolg is dat een deel 
van de kiezers voor de KVP behouden blijft. 
Ook de in juni gehouden gemeenteraadsverkiezingei blijken 
niet het gehoopte succes op te leveren. D'66 doet in zo'n 200 ge-
meentes mee, waarmee 70 tot 80% van de Nederlandse bevol-
king wordt bestreken. Het gaat vooral om gemeentes in de Rand-
stad en het zuiden, terwijl de partij zich in de noordelijke provin-
cies in nogal wat gemeentes afzijdig houdt. In enkele tientallen 
gemeentes doet D'66 mee in plaatselijke partijconcentraties. 
Daarbij bestaat een duidelijke voorkeur voor samenwerking met 
PvdA en PPR. Slechts in enkele plaatsen, zoals Katwijk en El-
burg wordt met de VVD samengewerkt. 
Teleurstellend voor D'66 zijn vooral de uitslagen in de vier grote 
steden, waar de opkomst bovendien zeer laag is, In Amsterdam 
loopt D'66 terug van 11,8 (Statenverkiezingen) naar 7,3% (voor-
al t.g.v. het optreden van de Kabouters); in Rotterdam van 10,4 
naar 7,5%; in Den Haag van 9,9 naar 7,1% en in Utrecht van 10 
naar 8,3%. Het teruglopen van de winst levert commentaren oi 
als: 'het grote morele verlies is voor D'66' (dagblad de Tijd), ter- 
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'Het discussiecongres waarvoor D'66 zaterdag in Haarlem bijeenkwam heeft 
niet de nieuwe bezieling gebracht waar heel wat partijleden op hoopten. De 
problemen die zich op het Vorige congres (begin april te Rotterdam) zo onver-
wacht en heftig manifesteerden werden ditmaal heel wat rustiger besproken 
- maar opgelost werden ze niet. Misschien kon dat ook niet: het congres was 
een discussiecongres en mocht reglementair dan ook geen besluiten nemen. 
Maar dat neemt niet weg dat er heel wat viel 'uit te praten' en dat is niet ge-
beurd. 
De tweehonderd deelnemers wilden de sfeer kennelijk een beetje aardig hou-
den. Het gevolg was dat de Democraten bijna even onzeker naar huis gingen als 
ze waren gekomen. 
Het meningsverschil is eigenlijk nogal principieel, want het heeft betrekking 
op twee stromingen binnen D66. Aan de ene kant de vurige activisten die 
graag met een aantal krachtige zekerheden de politieke boer op willen gaan, 
anderzijds de serieuze rekenaars die intussen hebben ontdekt dat emotie in de 
politiek wel aardig is maar dat een serieus en wel doordacht fundament niet 
kan worden gemist. Uit deze twee verschillende mentaliteiten ontstond zater-
dag een compromis. 
Wellicht had het bestuur er verstandiger aan gedaan om alle ontworpen stuk-
ken bij elkaar te harken en deze vervolgens als uitgangspunt voor een nieuw 
stuk te nemen— maar dat is nakaarten. 
Nu krijgen de Democraten te kampen met dezelfde problemen waar andere 
partijen mee zitten: moeilijkheden met de communicatie, allerlei materiële te-
genslagen en een tekort aan bezieling. 
Vooral dat laatste speelt D'66 parten en dat is niet zo vreemd, want van het 
begin af aan heeft de partij zijn best gedaan allerlei ouderwetse demagogie te 
weren. De politiek moest zakelijk en 'onderkoeld' worden gebracht. 
Nuchtere analyses en voorstellen zouden oplossingen moeten geven voor pro-
blemen waar tot dusver vooral met emoties op was gereageerd. 
In het begin had D'66 het enthousiasme van het experiment en van het onver-
wachtse succes. Die onbezorgde kindertijd is voorbij en het gevolg is dat D'66 
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(Democraat, mei 1970) met zichzelf in de knoop zit. Dat was zaterdag duidelijk te merken.' 

De door Vis gesignaleerde knoop wordt in de tweede helft van 
1970 ontward, doordat enerzijds de 'serieuze rekenaars' zich op 
de vervaardiging van het beleidsplan storten en anderzijds nieu-
we bezieling geput wordt uit het zoeken naar een andere strate-
gie op het gebied van de politieke vernieuwing. 

Beleidsplan Door de opstelling van een beleidsplan wil D'66 probe-
ren met een duidelijk gezicht de landelijke verkiezingen 
van april '71 in te gaan. D'66 is de eerste Nederlandse 
partij die het aandurft om te proberen een totaal beleidsplan te 
maken, waarin zoals Hans van Mierlo in zijn Amsterdamse rede 
gezegd had, de 'programmapunten in een samenhangend ver-
band zijn samengebracht en waarin een duidelijke prioriteiten-
keuze is gedaan'. 
De procedure die ervoor gevolgd wordt is geënt op de  'brain-
stormsessies' van een aantal hoofdbestuurs- en fractieleden met 
deskundigen uit verschillende takken van wetenschap die een 
paar maal voor en na het Leidse congres hadden plaatsgevon-
den. Aad Nuis, die destijds zitting had in de centrale coördina-
tiecommissie, vertelt hoe het verder in zijn werk ging: 
'Het basisidee was dat ons hele bestuurlijke apparaat, de minis-
teries, kamerleden en partijen (d.m.v. hun werkgroepen) in 
specialismen zijn opgedeeld. Wanneer uit alle verlanglijstjes die 
op de departementen, in partijwerkgroepen enz, worden opge-
steld, uiteindelijk moet worden uitgemaakt wat er moet gebeu-
ren, dan komt de minister van financiën met het rode potlood 
om overal strepen doorheen te zetten. Een afweging tussen de 
verschillende verlanglijstjes vooraf kon blijkbaar niet gemaaki 
worden, dat werd tenminste nooit gedaan. En dat wilden wij 
wel; de vraag was alleen hoe wij dat nu aan moesten pakken. 
Van Mierlo heeft toen tien man aangezocht (leden èn niet-leden) 
om met elkaar te gaan praten over wat nou eigenlijk de hoofdlij-
nen waren waar het ons om ging: een soort breinaald die je 
overal doorheen stak. Tot Van Mierlo's stomme verbazing zei-
den alle tien ja. Ieder vond het een prachtig idee. Bovendien wil-
den we nog aan het eind ook alles nog uitrekenen - ook iets ge-
heel nieuws -, om zo enige concreetheid in de campagne te bren-
gen. 
Bij het eerste gesprek had het hele gezelschap van tien man n 
een half uur volkomen de slappe lach. Er was ontzettend vee) 
goede wil, maar als de bioloog en de econoom over welzijn en 
welvaart begonnen dan was de spraakverwarring onmiddellijk 
een feit. We hadden het gevoel gillend van de lach op de toren 
van  Babylon  te zijn beland. 'Wat dit nu weer voor een idee was'  
en 'hier komen we nooit uit' waren de reacties 
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'Het Streven naar verbetering van het lot van de mensen heeft altijd voor hin-
dernissen gestaan die onoverkomelijk leken. Vroeger gold de ijzeren wet van de 
armoede. Het was, zo leek het, de natuurlijke orde der dingen die een groot deel 
van de wereldbevolking doemde tot een kort, moeizaam en leeg leven. 
De menselijke verbeeldingskracht heeft die hindernis genomen. De techniek 
heeft het werktuig geleverd dat in staat is de armoede uit te bannen. Een leven 
dat meer is dak een eentonige tredmolen, is mogelijk geworden voor alle men-
sen. 
Toch is dat doel niet bereikt. Het werktuig is steeds machtiger geworden, maar 
het doet niet wat wij  willen. Kernwapens en vervuiling bedreigen de wereld. 
Armoede en honger beheersen nog steeds het grootste deel ervan, en in ons 
deel, waar hun bewind gebroken is, zijn de resultaten niet wat ervan gehoopt 
werd. 
De bevrijding van velen uit de armoede heeft ons niet het vermogen gegeven 
gezamenlijk en in vrijheid te beslissen over ons gezamenlijk lot. De macht is 
onpersoonlijk geworden, onzichtbaar en ongrijpbaar, althans ver buiten de 
greep van de burger. Het vertrouwen in de democratische instellingen neemt 
af. Onverschilligheid, wantrouwen en wanhoopsradicalisme komen ervoor in 
de plaats... 
Het werktuig van onze technische en economische macht is ons uit de hand ge-
lopen. Gehoorzamend aan eigen wetten zal het, zo het ons al niet vernietigt, 
een wereld scheppen die niemand heeft gewild. Dezelfde verbeeldingskracht 
die de techniek heeft geschapen, zal nodig zijn om haar te leren beheersen en in 
dienst van de mensen aan te wenden. Het lijkt onmogelijk, maar misschien is 
het dat niet. 
De regering van Nederland kan, lijkt het, aan dit alles weinig doen. Verbeel-
dingskracht en democratisch zelfvertrouwen bij de burger kunnen niet bij  ver-
ordening worden ingesteld. Oorlog, onrecht en honger kunnen niet vanuit Den 
nger kunnen niet vanuit Den Haag worden afgeschaft. Het probleem van de 
beheersing der techniek is internationaal, zoals economie en techniek inter-
nationaal zijn. 
Velen menen dan ook dat het voor de Nederlandse politiek weinig zin heeft 
zich bezig te houden met de grote maatschappelijke verhoudingen en verande-
ringen waarvan hier sprake is. De krachten, zo is de redenering, vormen een 
stroom waarop Nederland en zijn regering worden meegevoerd, of wij  dat wil-
len of niet. Onze mogelijkheden zijn beperkt; we kunnen niet meer doen dan 
een verstandig gebruik maken van wat ons aangeboden wordt: een Nederlands 
politicus die pretendeert dat hij iets verandert aan de stroom zelf, is of een Don 
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BELEIDSPLAN Na dat eerste gesprek zijn we met elkaar een aantal weekenden 
doorgegaan. Er brak een grote neerslachtigheid los van 'hier ko-
men we nooit uit'. Maarten Engwirda, die als secretaris fungeer-
de, heeft ons er doorheen geholpen door, geheel onverstoorbaar, 
iedereen stukken te laten schrijven en die aaneen te voegen. Wij 
wilden natuurlijk dat elk woord stralend duidelijk neergezet zou 
zijn, maar Maarten had minder hoge eisen en wilde gewoon dat 
het stuk er kwam, dus die zeurde gewoon door. Uiteindelijk 
werd het een stuk dat lang zo mooi niet was als we zelf gewild en 
gedacht hadden, maar het was toch wei beter dan hetgeen ervoor 
was gemaakt' 
Medio november 1970 wordt het plan gepubliceerd. De inlei-
ding laat zien tegen welke achtergrond het plan gemaakt is en 
wat ermee beoogd wordt:  
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BELEIDSPLAN EN Quichot, of hij is bezig met het schrijven  van een verkiezingsprogramma. 
PROGRESSIEVE 

sAMENwËRKING(D7o19) Deze redenering klinkt realistisch en pragmatisch, maar kan leiden tot nodelo- 
ze en gevaarlijke passiviteit. Het is mogelijk de beperkte macht en invloed van 
de regering van Nederland in het oog te houden, en toch te streven naar funda- 
mentele maatschappelijke veranderingen. Wie weet wat hij wil, hoeft niet al- 
tijd machtig te zijn om veel te bereiken. In ons land hebben actiegroepen van 
allerlei slag dat de laatste jaren weer bewezen, althans wanneer deskundigheid 
en fantasie hun wapens waren. In de wereld kan de Nederlandse regering zo'n 
actiegroep zijn. Als zij weet wat zij wil. 
De kwaliteit van haar eigen verbeeldingskracht is beslissend voor de rol die d 
Nederlandse regering spelen kan. Ook in de wereld. Waar macht staat tegen- 
over macht, is vaak niet de macht zelf beslissend, maar het vermogen om dooi 
nieuwe combinaties van gegevens een uitweg uit de impasse te vinden. 
Een open samenleving; een leefbaar land; zelfbewuste, vrije en creatieve men- 
sen; beheersing, zinvoller aanwending en rechtvaardiger verdeling van de wel- 
vaart, hier en elders; een scheppende rol bij  het bevorderen van vrede, vrijheid 
en veiligheid in de wereld; het zijn doelstellingen die gemakkelijk tot holle leu- 
zen worden, als ze niet worden nagestreefd door een bewust, weloverwogen en 
samenhangend regeringsbeleid. 
Daarvoor is nodig, dat de traditionele vakken waarin de beleidsvorming is ver- 

deeld worden opengebroken. Elk van de genoemde doelstellingen vraagt maat 
regelen op vele, zo niet alle conventionele terreinen van regeringszorg. Di 
maatregelen moeten op elkaar zijn afgestemd, en deel uitmaken van een over- 

(Beleidsplan D 66, koepelend, dynamisch beleidsplan, dat meer wil zijn dan een afwikkeling van 
Bussum 1970) lopende en onverhoeds opkomende zaken.' 

Het plan krijgt ruimschoots aandacht in de pers. Onder de kop 
'D'66 wil beperking in gebruik auto's' geeft de Volkskrant op 17 
november de volgende samenvatting: 

'Milieubeheer, democratisering en technologie-beleid staan centraal in liet 
D'66-beleidsplan, de drie onderwerpen, die volgens de opstellers in Nederland 
het meest verwaarloosd worden. Voor milieu en technologie wil D'66 speciale 
ministers, voor de ontwikkeling naar een 'open samenleving' (democratise-
ring) een onderminister bij  de minister-president. 
De vele wensen in het beleidsplan (dat op het D'66-congres medio decei11l3 

behandeld wordt) vragen een jaarlijkse verzwaring van de belastingdruk met 
0,6 percent. Daarnaast komt een lastenverzwaring van twee miljard jaarlmJk 
voor sociale verzekeringen en pdnsioenen. Het D'66-plan houdt in dat de in-
komstenverbetering in de komende vier jaar één percent lager zou zijn dan de 
ongeveer drie, die het Centraal Planbureau verwacht. 
Naast staatsrechtelijke vernieuwing (onder meer gekozen premier) wil 1) t 

democratisering van bedrijven (ook personeelsraden bij  de overheid), schol 
gevangenissen en ruimtelijke ordening. Daarnaast openheid in de geest van liet 
rapport-Biesheuvel. In de PBO-organen moeten parlementjes komen, ter cO 

trole van de besturen. Het overleg over CAO's moet in de PBO gaan gebeuet-
In het beleidsplan worden ruimtelijke ordening en milieubeheer sterk ach 
elkaar gekoppeld. De milieuminister beheert tegelijk  het planologische beleid 
(en het verkeer). Een raad voor de milieuhygiëne moet hetzelfde gewicht ,']  1 de 
SER krijgen,  en op alle universiteiten en hogescholen moeten rnilieuWet 
schappen een plaats hebben. 
De bestrijding van de milieuvervuiling zal zo'n tien jaar lang ongeveer  eel]  Wil- 

jard per jaar gaan kosten, in veel gevallen door 'vervuilers' op te brengen. 0 

dere, dus vuilere auto's moeten geleidelijk verdwijnen en bij de heffingehi \0 

gens de wegenbelasting moet de 'zuinigheid' van de motor in rekening gehiJJ1 
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worden. Benzine met lood wordt vijf  cent per liter duurder. Natuurbescher-
ming krijgt een hogere prioriteit. 
Het beleidsplan stelt voor het woningprogramma van 125.000 met 15.000 per 
jaar te verhogen tot ongeveer 140.000. Subsidies van nieuwe woningen moeten 
geleidelijk afgebroken worden, welke bedragen dan vrijkomen voor meer krot-
opruiming. 
Uit een oogpunt van bevolkingspolitiek bepleit D'66 langzame afschaffing van 
de kinderbijslag en kinderaftrek. Dit geld moet aan collectieve voorzieningen 
ten behoeve van kinderen (onderwijs, peuterspeelplaatsen, jeugdsport) besteed 
worden. 
Kleuter- en lageronderwijs moeten geïntegreerd worden. Hetzelfde geldt voor 
het HBO en het wetenschappelijk onderwijs. Voor dit 'tertiaire onderwijs' is 
een mastodont-wet' nodig. De studietoelagen in het hele tertiaire onderwijs 
zouden betaald moeten worden uit een belasting voor academici boven een be-
paalde inkomensgrens. 
Beheersing van de technologie zou onder leiding en coördinatie van een specia-
le minister (zonder portefeuille) moeten gebeuren, vindt D'66. Dit strekt zich 
ook uit tot het wetenschappelijk onderzoek bij het bedrijfsleven. Een instituut 
zal alle geavanceerde research moeten toewijzen  en controleren. Het onder-
zoek van de universiteiten wordt in sterke mate in dienst van het parlement ge-
steld, die daardoor sterker tegenover de regering komt te staan. 
Grote inkomensverschillen zijn in een democratische samenleving onaan-
vaardbaar', aldus het beleidsplan, dat ook vermogenspreiding bepleit om cu-
mulatie van macht tegen te gaan. 
Uitgaven voor ontwikkelingshulp moeten op de behoeften van arme landen ge-
baseerd worden, zoals die met name door de VN worden aangegeven. De hulp-
verlening aan Suriname en de Antillen moet ook onder ontwikkelingshulp val-
len en onder de bewindsman daarvoor. Deze is tevens verantwoordelijk voor 
een regeling volgens welke de rijksdelen in vijf a tien jaar onafhankelijk moeten 
zijn. 
Voor Defensie wordt gestreefd naar een vrijwilligersleger. Minder maar beter 
uitgeruste brigades moeten bewakingstaken langs de grens van Oost-Duitsland 
vervullen. De luchtmacht moet meer geld krijgen, landmacht en marine min-
der. De mobilisabele vijfde divisie kan opgeheven worden. D'66 wil de Defen-
sieuitgaven voor de komende kabinetsperiode handhaven op 3,6 percent van 
het nationaal inkomen,' 

Het D'66-initiatief wordt als zodanig vrijwel algemeen gunstig 
ontvangen. De partij is er klaarblijkelijk in geslaagd de sfeer van 
malaise die er in de voorgaande maanden heerste, voor een groot 
deel weg te nemen. Op de inhoud komt echter ook kritiek  Ids:  
sommige commentaren vinden het plan bij voorbeeld te weinig 
concreet. Vooral de financiële aspecten worden op de korrel ge-
nomen. Een gevolg daarvan is dat de berekeningen die voor dui-
delijkheid in de 'verkiezingsstrijd hadden moeten zorgen, het 
omgekeerde effect opleveren. De aanvallen hebben dikwijls be-
trekking op de 'cijfers achter de komma', zodat de gemiddelde 
kiezer de discussies al ras niet meer kan volgen. 
Het beleidsplan wordt aan het eind december in Breda gehouden 
congres voorgelegd. Hoewel amendementen natuurlijk niet uit-
blijven, blijkt het congres over de hele linie zeer tevreden: D'66 
kan met een duidelijk gezicht de verkiezingen in, 'terug van een 
klein beetje weggeweest'. 
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Een nieuwe Het congres bespreekt ook het andere element in de 'relance' 
strategie van D'66 waaraan in de zomer van '70 gewerkt is: een nieuwe 

partij-politieke strategie. Mede met het oog op de komende ver-
kiezingen stelt het hoofdbestuur middels een resolutie voor om 
de 'excentrische positie' die D'66 tot dan heeft ingenomen, te 
verlaten en de mogelijkheden te onderzoeken om in samenwer-
king met andere partijen aan de verkiezingen deel te nemen. 
Het besluit om deze ingrijpende koerswijziging  aan het congres 
voor te leggen is het gevolg van intensief beraad: 

'Gedurende de zomermaanden heeft het HB, of althans een delegatie daaruo, 
zich intensief beziggehouden met de voorbereidingen voor de grote politieke 
slag die ons in april '71 wacht. Direktna de gemeenteraadsverkiezingen werd 

een vergadering van publiciteitsmensen, een aantal politikologen, journalis-

ten, HB leden en leden van de 2e Kamerfraktie gehouden. Op deze bijeen-
komst van 6 junij.!. werd een eerste analyse van de (partij)politieke situatie in 
Nederland gemaakt. Deze grote groep splitste zich daarna in tweeën, ni. een 

publiciteitsgroep die zich met de propagandakanten van Kamerverkiezingen 
ging bezighouden, en een groepje mensen uit de wetenschapssfeer die zich met 
een politicologische evaluatie gingen bezighouden. Deze laatste groep verdiep-
te zich in verschillende aspekten van de politieke situatie, en kwam daarbij tot 
een aantal conclusies betreffende de rol van D'66 als vernieuwingspartij, de 
positie van de kiezers (thuisblijvers en stemmers), de kernpunten waarom het 
bij de komende verkiezingen zou draaien en het algemene kader waarbinnen 
D'66 zich bij de komende verkiezing zou moeten opstellen. Hoewel deze con-
clusies voorlopig waren en bovendien vele, reële alternatieven hadden, werd 

een eerste lijn zichtbaar 
- de vernieuwing in de Nederlandse politiek zou zich moeten concentreren op 
het scheppen van een machtsalternatief voor de kiezer,  maw.  D'66 zou de 
kiezer met de z.g. machtsvraag moeten confronteren; 
- de excentrische positie werkt wellicht op de lange termijn, maar blijkt voor de 
korte termijn anders opgevat te worden omdat het niet-meedoen door velen 
wordt uitgelegd als een niet-positieve bijdrage aan het politiek gebeuren; niet 
dat niet aangetoond zou kunnen worden dat het bestaande bestel permanent 
faalt, maar er moet ernstig rekening gehouden worden met een zódanige pola-
risatie in het Nederlandse politieke leven die iedere vernieuwing in de eerstko-
mende periode onmogelijk maakt. Daarom moet ook een zekere heroriënte-
ring van de D'66 taktiek overwogen worden; D'66 heeft tot nu toe nagela11 

zich in haar presentatie naar buiten z.g. 'issue-gericht' te tonen; dit geldt CCCl 

sterk voor de sociaal-economische sektor. 
(Democraat, nov. 1970) D'66 zou harder en feller moeten optreden en beter en gerichter publiceren. 

Op grond van de resultaten van dit beraad stelt het hoofdbeStttut 
een discussiestuk op, waarin deze conclusies worden uitgewei-kt  
en aan het kader van de partij voorgelegd. Het begint met C 

analyse van de malaise waarin D'66 in '70 is beland. 

'De verkiezingskoorts die de Nederlandse politiek in 1966/67 beving lijkt eO 
dwenen. Er zijn allerlei symptomen: nieuwe politieke partijen en nieuwe tiO 

mingen vertonen tekenen van bloedarmoede, het establishment kan VO0 

len tot vernieuwing betrekkelijk makkelijk van tafel schuiven (zie raPP01t 
Cals/Donner), en nog even, en we kijken tegen een langdurig tijdperk BiC11CU 
vel aan.  
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EEN NIEUWE STRATEGIE Toch tonen alle symptomen aan, dat de voorwaarden voor ingrijpende ver-
nieuwing nog steeds aanwezig zijn; de crisis in de Nederlandse politiek is wel-
licht groter dan ooit, hetgeen, wij  komen er later nog op terug, de verantwoor-
delijkheid van D'66 alleen maar groter maakt. 
T.a.v. D'66 geldt heel sterk dat deze partij onderdeel is van die crisis en daar-
van ook alle terugslag ondervindt. 
Het verlangen naar vernieuwingbestaat nog steeds, maar het uit zich minder 
sterk via de politiek, waardoor de stootkracht van de vernieuwers terugvalt. De 
vernieuwingsgolf die wij in 1966/67 zagen zwakt af, omdat de stootkracht ttis-
sen politieke vernieuwers en achterban verloren gaat. 
Het contact tussen degenen die via de politiek aktief naar vernieuwing willen 
streven en de achterban, lijkt aan een noodlottig mechanisme gebonden te zijn. 
Zolang de vernieuwers slechts aspirant-politici zijn staan zij te midden van wat 
later hun achterban is. Zij richten zich tot die achterban, ventileren hun ideeën 
en bepalen zelf hun gespreksonderwerpen. Zodra HET SPEL van de politiek 
ook bij de aktivisten menens is geworden, treedt een vervreemdingsproces op. 
Te midden van een overmacht aan establishment verkeren zij van nature in het 
defensief. Zij raken gevangen in procedure-kwesties, zij bepalen niet langer zelf 
het discussie-onderwerp, de stimulerende aanwezigheid van gelijkgezinden is 
vervangen door deprimerende aanwezigheid van bestrijders, die de ideeën met 
opzet verkeerd begrijpen, verdraaien en ten eigen nutte aangrijpen. Ook als zij 
zich optimaal verweren is de indruk naar buiten slecht, omdat de verslagge-
vende pers meestal niet objectief is maar zelf ook deel uitmaakt van het esta-
blishment. 
Meer dan enige andere vernieuwingsbeweging heeft D'66 de gevolgen van dit 
noodlottige mechanisme ondervonden. Alleen D'66 kreeg een kiezersvotum, 
andere bewegingen niet. D'66 was parlementair aanwezig, radicalen uit andere 
partijen meenden of hun zetels in de kamer te moeten behouden of kwamen 
helemaal niet in de kamer of bleken achteraf helemaal geen radicalen te zijn 
(AR Radicalen). 
Daarbij komt voor D'66 nog dat het beeld van verbroken of verminderd con-
tact tussen vernieuwers en achterban door allerlei externe faktoren wordt ver-
scherpt. De partij moet voldoen aan allerlei enquêtes, iedere tegenvaller wordt 
als een psychologische nederlaag gezien. Bovendien vond de toetsing plaats bij 
verkiezingen die 1. politiek van nature niet interessant zijn, 2. voor D'66 niet 
aantrekkelijk waren, gezien het feit dat ons beeld en ons werk in de allereerste 
plaats een landelijke identificatie hebben. 
Bovendien heeft de afschaffing van de opkomstplicht een moeilijk te over-
schatten invloed gehad. De enquête-cijfers zijn nooit 'gedefleerd' met het ab-
senteïsme datjuist bij de D'66 aanhang relatief groot blijkt te zijn.. 
Over enige tijd zal o.i. de geschiedschrijving vermelden dat er in de parlemen-
taire geschiedenis geen kabinet is geweest met zo'n grote invloed van de oppo-
sitie, en met name van een klein rotpartijtje  als D'66, als het (eerste) kabinet 
De Jong. 
Het is een indirekte invloed van oppositiepartij via regeringspartij - op kabi-
net. Het is een onomstootbaar feit dat het merendeel van de kernpunten van 
D'66 in belangrijke mate tot geestelijk bezit zijn verklaard van de 5 grote par-
tijen. (Bezinning op partijvernieuwing - staatsrechtelijke struktuur met direk-
te(re) demokratie, openheid van beleid, programmatischer denken, mentali-
teit, open samenleving, leefbaarheidsaccent  etc.)  Hetzelfde geldt voor een aan-
zienlijk deel van onze konkrete programmapunten. 
De publiciteit van de laatste maanden laat duidelijk zien in welke mate er in-
derdaad sprake is van een ver-D'66ing bij andere partijen. 
De PvdA publiceert het kernprogramma geheel en opzettelijk in het teken van 
de demokratisering. Geertsema houdt een rede, die van A tot Z D'66 is. De 
CHU neemt op een congres de laatste programmapunten van D'66 over. Bies- 
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BELEIDSPLAN EN heuvel publiceert zijn rapport 'Openheid van beleid'. Allemaal voorpagina. 
PROGRESSIEVE werk 

SAMENWERKING (1970-1971) :"  

Het is de fraktie (om wat voor redenen dan ook) te weinig gelukt om tegen deze 
gestage stroom van nivellerende ontwikkelingen in, een gelijkmatige reeks van 

spektakulaire momenten te kreëren, die de eigenheid van D'66 op overtuigen-
de wijze benadrukten en duidelijk maakten dat het eerder de andere partijen 
waren die zich aan D'66 konformeerden, dan dat het D'66 was die zich aan de 
anderen konformeerde. Devaluatie van de boodschap. Ongetwijfeld zit onze 
eigen mentaliteit, die warempel nog authentiek is ook, ons hierbij in de weg... 

Mede als gevolg van dit algemeen klimaat van onduidelijkheid is een zekere te-
leurstelling ontstaan binnen onze eigen partij (andere oorzaken zijn: geen of 

slechte leiding, slechte reglementen, slechte communicatie, slechte organisatie 
van aanwezige vindingrijkheid en talent  etc.).  Deze teleurstelling uit zich in te-
genstellingen die o.i. niet essentieel zijn. Iedereen wil globaal nog hetzelfde en 
vooral dat het goed gaat met D'66. Persoonlijke  ambities en geldingsdrang zijn 
er wel, maar o.i. in beperkte mate, ondergeschikt en niet kenmerkend voor het 
totaalbeeld. 
Omdat juist de taktische positie van D'66 zo'n gekompliceerde is, weet nie-
mand precies de weg naar voren. Het gevolg is dat men geneigd is de uitweg te 
zoeken naar achteren. Terug naar het Appèl. Terug naar de moederschoot, 
Terug naar onze mooie onbesmette positie met een krachtige stem van de een-
zaam roepende. Uitdrukkingen hiervan zijn bijv. het groene pamflet, de Ap-
pèl-taal in geproduceerde stukken, een terminologische stilstand, die de ont-
wikkelingen negeert (bijv. als we in ons laatste pamflet stellen: 'Het is ' maar 
droevig gesteld met onze democratie' dan liegen we. Dat was drie jaar geleden 
zo toen geen hond er iets aan deed. Nu is er beweging en evolutie). 
Het gevaar dreigt, dat D'66 met deze houding even belachelijk wordt als de 
heer van middelbare leeftijd  die zich persé jong wil gedragen. De realiteit is dat 
D'66 vierjaar ouder is en dus niet meer is wat zij was, ook niet meer kan zijn... 
Door het afnemend gevaar van D'66 en de  dead-lock van de PvdA maken de 
regeringspartijen goede dagen van herstel door. Ze hebben zich alle voorzien 
van een (al dan niet echt) vooruitstrevend kleurtje en hebben vooral enige ruSt 

in de eigen achterban gekregen. De partij, die overigens de meeste hoop  gee))  iS 

merkwaardigerwijs de KVP. Niettemin worden de banden met de VVD  slee-

ker.  Indien er niets gebeurt en alle partijen  zich blijven ontwikkelen en ge- 
dragen volgens de lijn, waar ze nu op zitten, dan zal inderdaad de volgende da-
binetsformatie de gemakkelijkste worden van de laatste 25 jaar. De kans u In -

derdaad reëel dat wij  dan een soort kabinet De Jong onder Biesheuvel teruf 

krijgen, dat vooral kwalitatielveel sterker is, een moderner imago heeft en 
licht zelfs zelfs kwantitatief nog sterker is dan het huidige. Op zichzelf zou dat not 
overkomelijk zijn, ware het niet dat er twee levensgrote gevaren aan kleven: 
I. dat wij  voor een veel langere periode dan vier jaar aan zo'n gekonsolidee6 
kabinet De Jong zullen vastzitten; het zou wel eens de voorlopig defiu1itie 
uitschakeling kunnen betekenen van vernieuwingsbewegingen en van wat 7jCli 

nu oppositie noemt; 
2. in tegenstelling tot nu, waar de invloed van met name D'66 op het kabinet 
De Jong zo groot is, zal in de periode die volgt de invloed uiterst gering zi 

Immers, de angst voor onze elektorale macht als drijfveer is volledig wegge\ ad 

len. Waarom zouden ze nog langer luisteren naar de kwajongens, die verIO1 
hebben en hun dreiging niet waargemaakt. Indien dat waar is, zal D'66 niet ad 

leen z'n huidige invloed verliezen, waar het de programmapunten en de pi U 

mentaire suksesjes betreft, maar zal het ook zijn kerndoelstellingen WCI irLiO 

nen vergeten: Staatsrechtelijke vernieuwing en partijpolitieke vernieuWilid 
In de volledige impasse waar de Nederlandse politiek dreigt te geraken. flirt 

een doodgemanoeuvreerde PvdA en het steeds reëler wordende gevaar all 
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EEN NIEUWE STRATEGIE gekonsolideerd kabinet De Jong of Biesheuvel, is D'66 wellicht nog de enige 
die met een initiatief een ander perspektief zou kunnen bieden. In plaats van 
zich daar op te richten, blijft de partij zich in steeds grotere verwarring naar 
binnen keren, doet zij aan spelletjes in heksenkring en neemt zij steeds meer en 
meer de allure aan van een padvinderachtige debatingclub, die meer is geïnte-
resseerd in haar eigen zuiverheid dan in het politieke lot van Nederland. Toch 
is D'66 eigenlijk nog de enige partij die tot een alternatief zou kunnen ko-
men...' 

Op grond van deze analyse komt het discussiestuk tot de volgen-
de conclusie: 

'D'66 heeft nog aanzienlijke kansen om in Nederland wezenlijke vernieuwing 
tot stand te brengen. Daarom moeten wij  ons gaan heroriënteren, en wel naar 
een relance van onze doelstellingen. Deze waren gericht op grotere en meer de-
mocratische deelneming van de Nederlanders aan de democratie. 
Dat betekent dat wij op de een of andere manier tot een herformulering en uit-
bouw van onze voornaamste politieke doelstellingen, met name betrekking 
hebbend op staatsrechtelijke vraagstukken, moeten komen. Die uitbouw had-
den wij  ons niet zo zeer in programmatische zin gedacht, maar veel meer in 
operationele zin. 
De gedachte van de gekozen minister-president kan verpakt worden in de 
agressieve aanpak van rechtstreekse confrontatie van de kiezer met de machts-
vraag. In 1966 en 1967 hebben wij de kiezers onze programmapunten op dit 
gebied voorgelegd; nu kunnen wij  de tweede fase ingaan, daarbij constaterend 
dat het via het huidige bestel zo goed als onmogelijk is diepgaande hervormin-
gen in onze staatsrechtelijke strukturen te verwezenlijken, waardoor wij de kie-
zers zelf rechtstreeks willen confronteren met onze gedachten. Dat zou dan  by.  
kunnen gebeuren door voor de verkiezingen een D'66 Regering voor 1971 / 75 
te formeren en deze aan de verkiezingsstrijd laten meedoen (uiteraard met vol-
ledig regeringsprogram... het beleidsplan èn de mensen die het moeten gaan 
doen). 
Wij leveren dan zelfeen alternatief voor het komende kabinet Biesheuvel. 
Hoe wij ons in de partij-politieke arena ook gaan opstellen, één ding is duide-
lijk: Wij zullen onze politieke heroriëntatie moeten concretiseren vanuit de 
twee, met elkaar verstrengelde, uitgangspunten: 
1. De confrontatie van de kiezer met en d.m.v. de machtsvraag. 
2. De grote nadruk op de personen die het moeten gaan doen. 
Doorbordurend op de 3 mogelijkheden die wij zojuist hebben genoemd t.a.v. 
de toekomst van D'66, n.l. er mee uitscheiden, doorgaan op de oude voet of 
doorgaan door een nieuwe aanpak te kiezen, heeft het HB, dat heeft u waar-
schijnlijk al begrepen, voor de laatste mogelijkheid gekozen. 
Binnen deze mogelijkheid komen verschillende alternatieven voor. Zo kunnen 
wij, wat de politiek/ strategische lijn van onze 'wedergeboorte' betreft proberen 
onze kraakakties: 
• . alleen uit te voeren, of 

(Stuk: '29/8/19709 • . . met anderen uit te voeren.' 

Opening naar De eerste conclusie die uit de bespreking van het stuk in de partij 
de KVP naar voren komt, is dat geprobeerd moet worden de kloof tussen 

PvdA en KVP te overbruggen, om zo de voortzetting van het ka-
binet De Jong onder Biesheuvel te voorkomen. De samenwer-
king van deze partijen ligt echter moeilijk vanwege de banvloek, 
(de 'anti KVP-resolutie') die de PvdA begin '69 heeft uitgespro- 

77 



BELEIDSPLAN EN ken. In de nazomer van '70 zijn er in het socialistische kamp 
PROGRESSIEVE 1 

SAMENWERKING (1970-197 1) echter wat gematigder geluiden te horen, die doen vermoeden 
dat de resolutie haar langste tijd wellicht gehad heeft. 
De afdelingen krijgen nu het verzoek om te proberen KVP en 
PvdA tot elkaar te brengen. Niet overal blijkt men echter volle-
dig doordrongen van de noodzaak die de partijleiding ertoe ge-
bracht heeft D'66 als bemiddelaar op te laten treden. In oktober 
'70 worden in het partijblad ter verduidelijking de zaken nog 
eens op een rijtje gezet: 

'De overwegingen die het hoofdbestuur tot het verzoek hebben gebracht zijn in 
het kort als volgt samen te vatten: 
(1) de partijpolitieke situatie is volledig vastgelopen; 
(2) daardoor is terugkeer van dit kabinet, of een kabinet dat daar erg op zal lij-
ken, vrijwel zeker; 
(3) die zekerheid maakt dat de kiezers geen inspraak zullen hebben in het be-
leid dat hun te wachten staat; 
(4) Nederland kan zich een prolongatie van het huidige beleid niet veroorlo-
ven; 
(5) D'66 is als vernieuwingsbeweging verplicht een poging te doen de ontwik-
keling als omschreven in (2), (3) en (4) te voorkomen; 
(6) als de poging mislukt is in elk geval bereikt dat de verantwoordelijkheden 
dan duidelijk liggen zodat de kiezer de situatie beter zal kunnen beoordelen.' 

Er zijn twee gevolgen denkbaar voor dit D'66-initiatief: Of de 
vooruitstrevende KVP-ers zorgen ervoor dat hun partij zich hij 
de progressieven aansluit, Of de KVP blijft bij de, op de VVD ge-
richte, confessionele samenwerking, waardoor de kans vergroot 
wordt dat vooruitstrevende KVP-leden zullen uittreden. in 
beide gevallen zal de partijpolitieke vernieuwing een stap verder 
zijn, aldus de redenering. 
De inspanning die de afdelingen zich getroosten blijkt echter 
geen vruchten af te werpen. Het overgrote deel van d  KVP-
afdelingen reageert niet of negatief op de uitnodiging, terwijl van 
de PvdA slechts in bijna de helft van de gevallen een positief ant-
woord verkregen wordt. Deze mislukking betekent echter niet 
dat het Bredase congres besluit dat D'66 alleen de verkiezingen 
moet ingaan. Een motie van die strekking krijgt slechts een min-
derheid van de congresgangers achter zich. Een motie die zich 
uitspreekt om meteen met de PvdA en andere progressieve par-
tijen samen te werken aan de vorming van een coalitiekabinet 
met een duidelijk minimumprogram, haalt het echter evenm11L 
De motie van het hoofdbestuur krijgt wel de instemming van bij-
na driekwart van het congres. Daarin staan drie voorwaarden 
voor samenwerking en eventuele regeringsdeelname met andere 
partijen: 1. de samenwerkende partijen zullen de hoofdl1J11 
van hun beleid inzet maken van de verkiezingen; 2. de same 
werking zal moeten kunnen gelden als de snelste weg naar part 
politieke en staatsrechtelijke vernieuwing en 3. het beleidsPlan 



OPENING NAAR DE KVP zal in belangrijke mate verwezenlijkt moeten kunnen worden. 
Het hoofdbestuur krijgt de taak om verkennende besprekingen 
met andere partijen te voeren. Op grond van zijn bevindingen 
zal het congres van februari '71 besluiten of D'66 alleen of 
samen met anderen de verkiezingen zal ingaan. 
Hoewel in Breda geen voorkeur wordt uitgesproken, lijken 
PvdA en PPR in de gegeven omstandigheden de meest voor de 
hand liggende partners. Veranderingsgezindheid is immers voor 
D'66 een voorwaarde waaraan de VVD niet lijkt te kunnen vol-
doen. Voor de confessionelen geldt het probleem dat zij zich niet 
voor de verkiezingen willen uitspreken over de te vormen rege-
ring. Bovendien zijn zij druk doende met de vorming van een 
confessioneel blok, dat onmogelijk vooruitstrevend genoemd zal 
kunnen worden. Hoewel het congres in Breda dus in feite het 
begin vormt van een belangrijke koerswijziging, is dat voor velen 
nog niet direct duidelijk. Zo schrijft het Algemeen Dagblad: 

'Het beleidsplan is een aardige 'oppepper'. Maar zal D'66 eigenlijk nog wel 
kiezen? 
D'66 heeft zichzelf te lief. Ook na bijna vier jaar parlement, beroepen de De-
mocraten zich nog steeds op hun eigen unieke positie in de Nederlandse  poli-
tick.  
Dat zal op 27 februari in Amsterdam niet anders zijn. Doorgaande op deze lijn 
kan men maar tot één conclusie komen: zelfstandig de verkiezingen in, los van 

llg. Dagblad, jan. 1971) de PvdA.' 

De Telegraaf is van mening dat D'66, uit angst voor kiezersver-
lies, vermoedelijk helemaal niet zal kiezen: 

'Men moet met zo'n programma (het duidelijke beleidsplan) ook iets kunnen 
ijkt echtci', doen en in dat opzicht is D'66 nog niet veel verder gekomen, want een keuze 
de KVP met welke partijen men tot uitvoering van de ideeën wil komen, is wederom 

Lerw1Jiiafl> naar de toekomst verschoven, ditmaal naar het congres van februari in het vol- 
• + 

ositier  an  
i gende jaar. Het s zelfs helemaal de vraag of D'66  nog ooit voor de verkiezingen 

niet I 
- echter 

tot het maken van een keus komt. 
Een samenwerking met de PvdA en enige kleine linkse partijen zou D'66 on- 

rkiezingefl herroepelijk een deel van haar sympathisanten kosten, dat liefst met de VVD 

5 een  mind  in zee zou willen gaan. Het plan van mr. Van Mierlo om te bemiddelen in het 

iedie zici) conflict tussen de PvdA en de KVP en samen met deze partijen een regering te 

si
•
eve lar 

vormen, is gebleken een doodgeboren kindje te zijn. 

itiekabinet 
Het zal er dus wel op neerkomen dat D'66 eenzaam de verkiezingen ingaat en 
dat is gezien de geringe sterkte waarop ze is blijven staan, tamelijk uitzicht- 

r evenmulij :'Democraat, jan. 1971) loos!'  

ág  van hij 
orwaardeii Het commentaar van NRC/Handelsblad getuigt van meer in- 

Lnetander zicht: 

ioofdljne 
de samefl 'D'66 heeft gisteren te Breda duidelijker kleur bekend dan op het eerste gezicht, 

naar partij aan de hand van het congresbesluit, blijkt. Vrijwel zeker is dat de Democraten 

)eleldspian 
een stembusakkoord zullen bereiken waarin a. de PvdA meedoet; b. de VVD 
niet meedoet; c. de confessionele partijen evenmin meedoen. 
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BELEIDSPLAN EN Een progressief blok(je), bestaande uit PvdA, D'66, PPR en wat randwerk, za i  
PROGRESSIEVE 

SAMENWERKING (7Oi9) zich dus, naar het zich laat aanzien, bij de verkiezingen presenteren tegenovei ic F PROGI 
de confessionele concentratie, die misschien nog wordt aangevuld met & 
VVD, De Democraten hebben duidelijk de hand naar de PvdA uitgestoken. Zc 
zullen Vondelings uitnodiging voor een gesprek "aan de top" accepteren u 
daarbij zullen ze er vrijwel niet meer onderuit kunnen hun politieke overeen-
stemming met de socialisten in een akkoord te honoreren. 
Den Uyl zal ook niet krenterig zijn en al het mogelijke doen om zijn progressie-
ve concentratie wat handen en voeten te geven. Het beleidsplan blijft de eigel 
identiteit van D66, maar bij de behandeling ervan op het Bredase congres. 
waar de Democraten weer wat zijn opgekrabbeld (het begin van de 'relance'?), 
is de vèrgaande overeenstemming tussen PvdA en D'66, als het gaat om be-
leidsbeslissingen, alleen maar versterkt. 
Bovendien hebben Biesheuvel, Schmelzer en Udink hun afleer van het prag-
matisme niet onder stoelen of banken gestoken. En ten slotte moet als realiteii 
worden aanvaard dat sinds het loondebat de verhouding tussen PvdA en con-
fessionelen aanzienlijk is verkild. 
Van Mierlo heeft in zijn rede voor het congres duidelijk sympathie voor ck 
PvdA laten blijken. Er was ditmaal geen pistool op de borst voor nodig. Hij wi l 

l 
 

de PvdA ook wat ruimte laten door niet direct de vorming van een "progressie-
ve volkspartij" als voorwaarde voor een akkoord op tafel te leggen. 
Vaststaat dat zo'n progressieve volkspartij, als die een aantal van de nu be  11 - 
staande partijen en groepjes zou samenbundel-en, zonder zich al te links op t 
stellen, het confessionele middenblok meer concurrentie zou aandoen dan  dc  
oppositie nu doet. De vraag is echter of de PvdA bereid zal zijn op niet al te lan-
ge termijn zich zo te hervormen dat het democratisch socialisme als basis ver-
laten zou worden.' 

Het progressief Kort na het congres richt het hoofdbestuur van D'66 zich in een 
akkoord brief tot de besturen van de negen andere in het parlement verte-

genwoordigde partijen met de vraag of zij bereid zijn over sa-
menwerking te praten. De ontwikkelingen voltrekken zich ver-
volgens in zeer hoog tempo. De PvdA, die immers zelf al gerui-
me tijd streeft naar een samenwerking tussen de progressieve 
partijen, reageert snel en positief. In de week van 25 januari tot 1 
februari '71 vinden tussen delegaties van beide partijen vijl 
gesprekken plaats die uitmonden in een akkoord, waarin aan de 
voorwaarden van D'66 bijna geheel voldaan wordt. 
In het tweede gesprek had de D'66-delegatie de voorwaarden 
van de in Breda aangenomen resolutie voor de PvdA nader 
gepreciseerd: de PvdA moet meewerken aan de verwezenlijking 
van de staatsrechtelijke veranderingen, zoals die door de meer-
derheid van de commissie Cals-Donner zijn voorgesteld (en die 
grotendeels overeenkomen met de D'66-doelstellingen); de twee 
partijen moeten afspreken te streven naar de geleidelijke 
totstandkoming van een vooruitstrevende, niet dogmatische 
volkspartij. Dat is, zegt Hans van Mierlo er duidelijk bij: 'een 
partij met plaats voor socialisten, geen partij met plaats voor 
niet-socialisten' (daarmee zou de partijpolitieke vernieuwing 
waar D'66 vanaf haar oprichting naar heeft gestreefd bereikt 
worden); de PvdA moet de structuur van het beleidsplan aan- 
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(ET PROGRESSIEF AKKOORD vaarden als uitgangspunt voor het regeringsbeleid. 
Daarnaast is het voor D'66 van wezenlijk belang dat nog voor de 
verkiezingen geprobeerd moet worden met de confessionelen 
een akkoord te sluiten, en niet erna, zoals tot dan toe in de Ne-
derlandse politiek kebruikelijk is geweest. (De VVD komt hier-
voor niet in aanmerking; deze partij en de PvdA sluiten elkaar 
voor samenwerking uit). 
Tenslotte stelt D'66 nog voor dat na een eventueel akkoord de 
deelnemende partijen  een schaduwkabinet vormen, dat zich als 
een duidelijk alternatief voor de zittende regering aan de kiezers 
zal presenteren. 
De PvdA-delegatie reageert positief op deze voorstellen. D'66 
heeft zich nu immers - eindelijk - bereid getoond aan een stem-
busakkoord mee te werken en de PvdA is maar al- te graag bereid 
daarvoor een prijs te betalen. De bezwaren die zij heeft tegen de 
Cals-Donner-voorstellen laat zij grotendeels varen. Ten aanzien 
van het gemeenschappelijk program vraagt zij niet meer dan dat 
ook het PvdA-program er voldoende in herkend wordt, en wan-
neer bij de gesprekken blijkt dat er op inhoudelijke punten ver-
schil van mening bestaat, stelt de PvdA-delegatie zich zeer ge-
matigd op. 
Enigszins moeilijk ligt de tweede D'66-voorwaarde. Een snelle 
verwezenlijking van de progressieve volkspartij zou binnen de 
PvdA wel eens op bezwaren kunnen stuiten. In het verleden 
hebben vooraanstaande PvdA-ers zoals Vondeling, zich meer-
malen voorstander van een dergelijke partij getoond, zodat het 
bepaald niet ondenkbaar is dat de nu ingeslagen weg naar het ge-
wenste resultaat zal leiden, maar de emotionele gehechtheid van 
een deel van de PvdA aan de rode relikwieën, zal hoogstwaar-
schijnlijk niet van de ene dag op de andere zonder meer verdwij-
nen. Bovendien blijkt tijdens de onderhandelingen dat het 
PvdA-lidmaatschap van de Socialistische Internationale in de 
partij een gevoelig punt is. Daarnaast staat de PvdA 'het schrik-
beeld van Italië en Frankrijk' voor ogen, waar de socialisten er 
niet in geslaagd zijn hun arbeiders-achterban vast te houden, zo-
dat deze is overgelopen naar de communistische partijen. Hoe-
wel de bereidheid van de PvdA om aan de vorming van een pro-
gressieve volkspartij mee te werken nadrukkelijk wordt uit-
gesproken - het is voor de D'66-delegatie tenslotte een zware 
voorwaarde - worden er over dit punt geen duidelijke afspraken 
gemaakt. Na de verkiezingen zal hierover verder gesproken 
moeten worden. 
Het meest wordt tijdens de gesprekken gediscussieerd over de 
benadering van de confessionele partijen. D'66 blijft van mening 
dat geprobeerd moet worden met hen voor de verkiezingen een 
akkoord te sluiten over de vorming van een progressieve rege-
ring. Dit betekent dat de PvdA de anti-KVP-resolutie moet laten 
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BELEIDSPLAN EN vallen. Tegelijk moet daarbij duidelijk zijn dat, wanneer voor de i-  PKOUR 
PROGRESSIEVE 

SAMENWERKING (1970-1971) verkiezingen geen bindende afspraken gemaakt kunnen worden, 
deelname aan een regering met de confessionelen na de verkie-
zingen uitgesloten is. Met het laatste punt heeft de PvdA niet zo-
veel moeite, maar het eerste punt levert ernstige problemen op, 
Toch blijkt de PvdA zo gebrand op samenwerking met D'66, dat 
het partijbestuur uiteindelijk bereid blijkt het congres voor te 
stellen de KVP weer in genade aan te nemen. Begin februari 
stemt het PvdA-congres hiermee in, waardoor de weg is vrijge-
maakt voor onderhandelingen met de confessionele partijen. 
Nadat aldus aan de D'66 voorwaarden is voldaan, komen de de-
legaties van PvdA en D'66 op  februari '71 overeen dat de twee 
partijbesturen hun congressen zullen voorstellen gezamenlijk  dc  
verkiezingen in te gaan op een nader vast te stellen regeringspro-
gram. Enige tijd later sluit de PPR zich bij dit onderhandelings-
resultaat aan. 
Enige weken voor het congres dat zich over het akkoord zal 
moeten uitspreken, valt er binnen D'66 enig gemor te beluiste-
ren. Niet alleen blijkt er enige bezorgdheid over de eigen identi-
teit te bestaan, maar ook geeft de weinig rooskleurige toestand 
van de PvdA aanleiding tot ongerustheid. Het lijkt er volgens 
sommigen op dat D'66 als een soort reddingsboei voor de intern 
verdeelde socialisten moet fungeren. 
Helemaal uit de lucht gegrepen zijn deze bezwaren niet.  Dc  
PvdA heeft sinds de succesvolle verkiezingen van '56, waar zij 
50 zetels in de Tweede Kamer wist te behalen, alleen maar ne-
derlagen moeten incasseren. De verkiezingen van '67 betekenen 
een absoluut dieptepunt. Het resultaat van 36 behaalde zetels  
houdt in dat de socialisten sinds het hoogtepunt van '56 bijmi 
een derde van hun aanhang verloren hebben. Ook de Staten- en 
Gemeenteraadsverkiezingen van '70 leveren geen herstel op. 
Tegelijkertijd verkeert de PvdA intern in een ernstige crisis 
mede onder invloed van de onafgebroken reeks nederlagen. 
Sommigen, zoals de al eerder genoemde ex-partijleider Vonde-
ling en de burgemeester van Amsterdam, Samkalden, willen  dc  
oplossing zoeken in een verbreding van de basis van de partij. 
door deze om te vormen tot een vooruitstrevende volkspartij. 
waarin het socialistische element minder overheerst. Anl 
opererend onder de verzamelnaam 'Nieuw Links', willen daar-
entegen het herstel bereiken door nieuwe inhoud te geven aan 
het socialisme. De nadruk ligt hierbij op drie terreinen: demo-
cratisering, buitenlandse politiek en sociaal-economische orde-
ning. De eerste twee vertonen veel punten van overeenkomst 
met de ideeën van D'66, het derde echter totaal niet, omdat 
vooral daar de oude socialistische dogma's benadrukt worden. 
De derde groep binnen de PvdA is de 'oude garde': degenen die 
meer heil zien in het voortzetten van de lijn van de jaren '50, die 
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JET PROGRESSIEF AKKOORD onder Drees zo succesvol bleek. Tussen deze drie stromingen 
zwerft nog een grote groep, die het spoor bijster is geraakt in het 
voortdurende gekrakeel dat de partij sinds '66 kenmerkt. 
Den Uyl, sinds '67 fractievoorzitter, is niet in staat gebleken de 
verschillende groeperingen tot elkaar te brengen en de partij 
nieuwe inspiratie te geven. Zijn positie als lijsttrekker is wankel 
en er wordt gespeculeerd over zijn  vervanging (bij voorbeeld 
door vakbondsleider Kloos) voor de verkiezingen van '71. Ook 
buiten de partij blijkt Den Uyl over weinig werfkracht te be-
schikken. Bij een opiniepeiling in '67 blijkt hij het nog te verlie-
zen van de dan bepaald niet overal even populaire KVP-leider 
Schmelzer. 
In '70 lopen de conflicten binnen de PvdA zo hoog op dat de be-
houdende vleugel zich afscheidt en besluit als DS'70 aan de ver-
kiezingen van '71 deel te nemen. De bedreiging die van de nieu-
we partij uitgaat neemt ernstige vormen aan wanneer de zoon 
van oud-premier Drees zich bereid verklaart lijsttrekker te wor-
den. Ware paniek maakt zich van de PvdA meester, wanneer 
'vadertje Drees' zelf dreigt de partij, die hij zolang geleid heeft, te 
verlaten, vooral vanwege de successen van Nieuw Links en de 
harde afwijzing van de KVP. 
In deze omstandigheden is de koerswijziging  van D'66 van eind 
'70 inderdaad een ware reddingsplank. Het nieuwe perspectief 
dat de progressieve samenwerking biedt, vormt een uitweg voor 
de interne moeilijkheden. Het isolement, waarin de PvdA zich 
met haar KVP-resolutie heeft weten te manoevreren, is opgehe-
ven, en de partij kan, dank zij D'66, voor het eerst sinds jaren 
een enigszins geloofwaardig alternatief bieden voor het conser-
vatieve beleid van het confessioneel-liberale blok. 
Het is echter niet louter uit een plotselinge opwelling van poli-
tieke naastenliefde dat D'66 de PvdA deze reddingsplank toe-
steekt. Daarvoor pleiten een aantal harde argumenten. Aller-
eerst pijnigt het hoofdbestuur, zoals hiervoor al is gebleken, zich 
al maanden de hersens met de vraag hoe een voortzetting van het 
conservatieve beleid van het kabinet De Jong te voorkomen. 
Voor een ander beleid, zoals in het beleidsplan is ontwikkeld, is 
de medewerking van de PvdA noodzakelijk. De ervaring van de 
D'66-fractie in de Tweede Kamer leert bovendien dat ook de 
PvdA-collega's naar vernieuwing streven en dat de onderlinge 
verschillen op vele punten niet erg groot zijn. 
De medewerking van de socialisten aan een nieuw beleid, zoals 
D'66 dat voorstaat, wordt echter steeds onwaarschijnlijker naar-
mate de PvdA verder radicaliseert en samenwerking met de 
KVP volledig blijft afwijzen. Door eindelijk in te gaan op de 
steeds herhaalde uitnodiging voor een progressief akkoord, kan 
D'66 deze ontwikkeling ombuigen. 
Een tweede reden is dat het eind '70 tactisch het juiste moment 



BELEIDSPLAN EN lijkt om de PvdA tot afspraken te brengen over de vorming van  CET  ~GRES 

PROGRESSIEVE SAMENWERKING0970.1971) de vooruitstrevende, niet dogmatische volkspartij. De behou-
dende vleugel is immers grotendeels uit de partij getreden, zodat 
het verzet van die kant minder sterk zal zijn. Tegelijkertijd 
houdt de oprichting van DS'70 echter ook de mogelijkheid in 
dat de PvdA de door Nieuw Links voorgestane weg inslaat en 
zich daardoor nog verder isoleert. In een dergelijke PvdA zal de 
bereidheid om met niet-socialisten aan een progressieve partij-
vorming samen te werken waarschijnlijk alleen maar geringer 
zijn. Het D'66-initiatief zal deze ontwikkeling kunnen voorko-
men. 
Wanneer de PvdA er bovendien na verloop van tijd in zou sla-
gen haar moeilijkheden te boven te komen en weer winst zou 
boeken bij de verkiezingen, zou dat evenzeer een belemmering 
vormen voor partijvernieuwing. Een PvdA, die na goede verkie-
zingsresultaten haar zelfvertrouwen herwonnen zou hebben, 
zou er immers weinig voor voelen zichzelf te laten 'ontploffen'. 
Een derde reden voor de nieuwe koers is dat de oprichting van 
DS'70 niet alleen een bedreiging voor de PvdA vormt, maar ook 
voor D'66 zelf. De nieuwe partij probeert bewust het succes van 
D'66 in '67 te, imiteren en weet de indruk te wekken iets geheel 
nieuws in de Nederlandse politiek te brengen. Daarbij speelt de 
figuur van Drees jr een belangrijke rol: 

'In januari stapte hij de Nederlandse politiek in om vervolgens alle aandacht 
en ympathie van veel matig geïnteresseerden te ontvangen, waarmee vier jaar 
tevoren de Democraten zo waren begunstigd. 
Drees ging zonder veel moeite precies op die excentrische plaats zitten die 
D'66 kort tevoren nog als haar eigen territoor had beschouwd. 'Eerst pikken ze 

(NRC/Handelsblad (bijna)  onze initialen, vervolgens onze kiezers', aldus de overpeinzing van me-
1/3/1971) nige D'66-er in de afgelopen maanden.' 

Deze argumenten voor en tegen het akkoord met PvdA en PPR 
moeten door het op 27 februari 1971 in Amsterdam bijeengeko-
men congres worden afgewogen. Zeevalking is de voornaamste 
woordvoerder van de groep die het akkoord afwijst. In een plei-
dooi voor een onafhankelijke opstelling van D'66 houdt hij het 
congres voor dat het akkoord electoraal verlies zal opleveren. 
terwijl de eigen doelstellingen niet verwezenlijkt zullen kunnen 
worden met de 'aan lager wal geraakte' PvdA en de 'al in de cou-
veuse gestikte' PPR als partners. Bovendien is uit een in zijn af-
deling Utrecht gehouden enquête gebleken dat vooral de niet-
actieve D'66-ers (naar zijn zeggen degenen die het dichtst bij de 
gewone kiezers staan) tegen het akkoord gekant zijn. 
Van Mierlo verdedigt in zijn rede het akkoord als de basis voo' 
de eerste werkelijke keus die de kiezers sinds 1946 in de Neder-
landse politieke geschiedenis kunnen maken. Het is, zo betoogt 
hij, alsof we het systeem van de gekozen formateur al in ons 
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HLÇ PROGRESSIEF AKKOORD staatsrecht hebben ingevoerd. De onvriendelijkheden aan het 
adres van de PvdA wijst  hij af. Het is juist dat deze partij al vier 
jaar permanente crisisverschijnselen vertoont, maar die zijn 
naar zijn mening juist het gevolg van het feit dat de PvdA als eer-
ste en enige 'gevestigde' partij de vernieuwing met al haar chao-
tische elementen heeft toegelaten, Van Mierlo roept het congres 
op om geen slagen om de arm te willen houden, maar om met 
durf en elan dit 'krankzinnig avontuur' aan te gaan om uiteinde-
lijk door te stoten naar detotale vernieuwing. 
De benaming 'krankzinnig avontuur' is tekenend voor de stem-
ming die het akkoord met PvdA en PPR binnen D'66 heeft op-
geroepen. Nadat het elan van de begintijd verloren is gegaan in 
de politieke en organisatorische problemen van alledag, lijkt nu 
de mogelijkheid geschapen voor een nieuwe stormloop op het 
bestel. Dat D'66 in de samenwerking met de PvdA het risico 
loopt de eigen identiteit te verliezen, wordt door het overgrote 
deel van het congres geen wezenlijk bezwaar geacht. D'66 is 
immers nooit bedoeld geweest als het zoveelste 'politieke huisje' 
en het lijkt de meeste D'66-ers een logisch gevolg van de eigen 
doelstellingen om deze wissel op de toekomst te trekken. 
Tekenend voor de stemming is ook dat op verzoek van de geest-
driftige zaal Den Uyl en Aarden het spreekgestoelte beklimmen. 
Na het congres gerustgesteld te hebben dat zijn partij geen grijs-
aard is die zich aan de blanke, jonge maagd D'66 vergrijpt, doet 
de PvdA-leider een dringende oproep om het gevormde 'front 
voor echte vernieuwing' een kans te geven. 
Een ongekende eendracht maakt zich van het congres meester. 
Met overweldigende meerderheid (80 a 90%) wordt de resolutie 
van het hoofdbestuur aangenomen. Hierin wordt bepaald dat, 
wanneer het met de confessionelen tot een akkoord mocht ko-
men, een speciaal congres bijeengeroepen zal worden om zich er 
over uit te spreken. Wanneer de progressieve combinatie onver-
hoopt geen regeringsmeerderheid zal behalen, zal het bereikte 
regeerakkoord mede als basis dienen voor een verder gezamen-
lijk optreden. De resolutie geeft nog wel een zekere mogelijkheid 
voor controle op de uitvoering van het akkoord. Zij bepaalt dat 
binnen een half jaar na de verkiezingen een congres zich zal 
moeten beraden over de dan ontstane situatie en de daaruit 
voortvloeiende conclusies voor de verwezenlijking van de D'66-
doelstellingen. 
Wat D'66 betreft kan het krankzinnig avontuur beginnen. Ook 
de congressen van PvdA en PPR besluiten enige tijd later het ak-
koord goed te keuren. Conform de wens van D'66 worden de 
drie grote confessionele partijen vervolgens uitgenodigd voor 
overleg over de mogelijkheden van een gezamenlijk regeerpro-
gram en de daarbij behorendé regering. Reeds tijdens het eerste 
gesprek blijkt dat de confessionelen niet bereid zijn zich vast te 



BELEIDSPLAN EN leggen op een gezamenlijke deelname aan de verkiezingen, zo- c \FLKIEZ 

PROGRESSIEVE 
SAMENWERKING (1970-1971) dat het overleg wordt gestaakt. Inmiddels heeft de VVD laten 

weten geen prijs meer te stellen op verder overleg, nu D'66 met 
de PvdA in zee is gegaan. 

De verkiezingen Medio maart 1971 brandt de verkiezingsstrijd los. De confessio- 
van 1971 nelen en met name de CHU getroosten zich veel inspanning om 

ook de jongere kiezers aan te spreken. De  CH-kamerleden 
Udink en freule Wttewaal brengen tijdens de campagne een 
hoogst ongemakkelijke middag door op de Dam temidden van 
niet-begrijpende hippies en de eerstgenoemde laat zich ook met 
langharige pruik vereeuwigen om zijn  'law-and-order'-image 
wat af te zwakken. De PSP weet het behoudende deel der natie te 
choqueren door op haar verkiezingsaffiche een geheel blote juf- 
frouw af te beelden. 
Twee weken voor de verkiezingen presenteren de progressieve 
drie hun schaduwkabinet dat niet louter bedoeld is als een aardi- 
ge verkiezingsstunt, maar dat de kiezers een wezenlijke keus mo- 
gelijk wil maken. I)cii Uyl 

Het premierschap is toegevallen aan PvdA-lijsttrekker Den Uyl, 
terwijl D'66 vier ministers geleverd heeft. Hans van Mierlo is 
vice-premier en tevens minister zonder portefeuille, belast met 
staatsrechtelijke vernieuwing; Anneke Goudsmit is. minister 
van Justitie; Max Rood, meermalig voorzitter van D'66- 
congressen, beheert de CRM-portefeuille en de nieuwe post 
voor milieubeheer wordt bekleed door Eerste Kamerlid Prof. 
Wiebe Draijer. Een der D'66-staatssecretarissen is het Gronings 
Statenlid Laurens Jan Brinkhorst, die zich vooral met de Euro- 
pese samenwerking zal bezighouden. 
Op 28 april is het woord aan de kiezer in 'de belangrijkste verkie- 
zingen sinds 1946'. D'66 boekt forse «inst, het in '67 behaalde 
percentage behaalde stemmen van 4,5 stijgt naar 6,8, wat 11 ka- 
merzetels oplevert. De grote winnaar is DS'70 die in een klap 
5,3% (d.w.z. 8 zetels) binnenhaalt. Een onderzoek naar het 
stemgedrag toont aan dat de stemmen van DS'70 gelijkelijk af- 
komstig zijn van PvdA, VVD en D'66 (ieder verliest 21 %) en 
ook van de KVP (12%). Aangezien D'66 heel wat kleiner is dan 
de andere partijen, betekent dit dus dat zij een relatief veel hoge- 
re tol heeft betaald voor het succes van DS'70 dan PvdA en 
VVD. 
Opvallend is ook de winst van de PvdA. Van alle landelijke par- 
tijen die in '70 aan de Statenverkiezingen hebben deelgenomen (Keesi 

is zij, met het GPV, de enige die vooruit is gegaan, ondanks de Are 

afsplitsing van de behoudende vleugel in '70. Vooral onder de 
nieuwe kiezers (zij die voor 't eerst stemmen) boeken de socialis- 
ten goede resultaten: de meeste nieuwe stemmen gaan naar de 
PvdA, gevolgd door KVP en D'66. Ook bij 'alternatieve verkie- 
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DE VERKIEZINGEN VAN 1971 zingen' onder scholieren en studenten komen de socialisten als 
eersten uit de bus vóór D'66. De vergrijzing waaronder de PvdA 
al vele jaren lijdt, is eindelijk tot staan gebracht. De reddings-
plank van D'66 heeft inderdaad geholpen. 
Van de overige aspecten geeft Keesings Historisch Archief het 
volgende overzicht: 

'Een sinds de afschaffing van de opkomstplicht ongekend groot aantal kiezers 
(78,5% tegen 68,l% bij de Statenverkiezingen Van 1970) heeft op 28 april bij 
de Verkiezingen voor de Tweede Kamer de al jaren voortgaande deconfessio-
nalisering in de Nederlandse politiek met een ruk versneld, hetgeen de drie gro-
te confessionele partijen in totaal acht zetels kostte, en heeft een zekere mate 
van ontevredenheid met het regeringsbeleid laten blijken door ook de Vierde 
regeringspartij, de VVD, onverwacht een zetel verlies toe te brengen. 
Grote winnaars hierbij waren de Democratisch Socialisten '70 (DS'70) die in 
eenmaal acht zetels verwierven en de partij van de Arbeid, die van 37 naar 39 
zetels klom en de Katholieke Volkspartij als grootste partij van Nederland 
voorbij streefde. 

progressieve handreiking 
Den Uyl en Van Mierlo 

(Foto: ANP) 

Democraten-'66, de grote winnaar van de Kamerverkiezingen in 1967 behaal-
de een winst van vier zetels, de Politieke Partij Radicalen, een afsplitsing van 
de KVP, verloor een van haar drie zetels. 
De resultaten van PvdA, D'66 en PPR moeten echter worden gezien in het 
licht van een voor Nederland uniek verschijnsel in de partijpolitieke ontwikke-
ling: genoemde drie partijen presenteerden op 16 april een schaduw-kabinet 
o.l.v. PvdA-lijsttrekker Den Uyl, waarna de verkiezingsstrijd zich meer toe-
spitste tot de keuze-mogelijkheid progressieve combinatie versus confessionele 
partijen versus liberalen. Een 'storende' factor was DS'70 die onder leiding van 
dr. W. Drees jr. met succes de verkiezingsstrijd inging als pleitbezorger van 

(Keesings Historisch inflatiebestrijding en bezuiniging en, naar uit verkiezingsonderzoeken bleek, 
Archief7/5/197]) gelijkelijk stemmen verwierf uit het kamp van PvdA, D'66 en VVD.' 

De resultaten stemmen D'66 niet ontevreden. De uitslagen van 
'70 hadden al duidelijk gemaakt dat de gehoopte verdubbeling er 
niet inzat, terwijl  DS'70 een duidelijke bedreiging gevormd 
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SAMENWERK!NG(19701971) meevalt: 'D'66 heeft de laatste weken een volmaakte omme-
zwaai gemaakt, waarvan ik wist dat die moeilijk te verkopen zou I 
zijn aan de kiezers'. Dat er geen grotere winst is geboekt wijt hij 
aan het akkoord met PvdA en PPR: 'dat is de prijs van de sa-
menwerking, maar die is het wel waard'. 
Toch leveren de verkiezingen een teleurstelling op. Een voort-
zetting van het beleid van het kabinet De Jong - een van de re-
denen die D'66 eind '70 haar koers deed wijzigen - lijkt door de 
uitslag niet te kunnen worden voorkomen. De progressieve con-
centratie heeft weliswaar flinke winst geboekt, terwijl alle rege-
ringspartijen  verloren hebben, maar DS'70 dat onder leiding 
van Drees jr. duidelijk een rechtse koers heeft ingeslagen, maakt 
de formatie van een kabinet-Biesheuvel mogelijk. Nu een om-
buiging van het beleid voorlopig niet haalbaar is, komt bij D'66 
na de verkiezingen de nadruk te liggen op de verwezenlijking 
van de progressieve volkspartij. 
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