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'We moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. Een stille revolutie die 
kanalen graaft van de burgers en hun frustraties naar de centra van de macht.' 

(Hans van Mierlo, 19 68) 
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Eenpoliticoloog isgeenpoliticus. 
Gelukkig is het omgekeerde ook waaï" 

In 1997 studeerde ik na vier jaar politieke wetenschappen aan de Universiteit van 
Leiden (toen nog Rijksuniversiteit geheten) af op een doctoraalscriptie over prag-
matisme en ideologie, toegespitst op D66. Tijdens mijn studie was het mij opgeval-
len hoe weinig literatuur er over D66 voorhanden is. Terwijl over vrijwel alle politie-
ke partijen in Nederland historische danwel politicologische studies zijn versche-
nen, bestaat de literatuur over D66 uit een heterogene verzameling van niet-weten-
schappelijke artikelen, beknopte verhandelingen in politicologische literatuur en 
(vooral) veel artikelen in partijorganen en publicaties van D66 zelf. Behalve het 
inmiddels verouderde Beeld van een partij, eveneens een D66-uitgave, bestaat er 
geen boek dat de geschiedenis van deze partij vanaf de oprichting tot hedenbehan-
delt. Na mijn afstuderen heb ik mij voorgenomen om in deze leemte te voorzien. 
Naar mijn overtuiging bestond en bestaat er bij politicologen, historici, D66'ers en 
andere geïnteresseerden behoefte aan een overzichtswerk over de geschiedenis van 
1)66. Ondanks de vele ups and downs die de partij heeft meegemaakt, heeft D66 een 
prominente rol gespeeld in de Nederlandse politiek vanaf de jaren zestig van de 
vorige eeuw. De partij verdient het naar mijn mening dat er een gedegen gedocu-
menteerde partijgeschiedenis over bestaat. 

Tijdens de totstandkoming van dit boek werd mijn ambitie om een boek over de 
geschiedenis van D66 te schrijven aangevuld met de ambitie om hiervan een acade-
misch proefschrift te maken. Dit vergde extra tijd en energie, maar maakte de studie 
ook interessanter, voor mijzelf, maar hopelijk ook voor de lezer. Medio 1997 begon-
nen de eerste voorbereidingen voor dit boek, de uiteindelijke versie kwam in januari 
2003 gereed. 

Dit boek had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van een aantal 
personen, die ik hier met name wil noemen. In de eerste plaats gaat mijn dank uit 
naar mijn promotor Jos de Beus en co-promotor Philip van Praag. Zij leverden kri- 



VOORWOORD 

tisch, maar altijd constructief commentaar op eerdere concepten van dit boek. Zij 
behoedden mij als auteur en u als lezer voor hinderlijke fouten en foutjes. Ook dank 
ik de leden van de promotiecommissie: prof.dr. P.R.  Baehr,  prof.dr. J.Th.J. van den 
Berg, prof.dr. C. van der Eijk, prof.drs. E. van Thijn, prof.dr. P. de Rooij en dr. G. 
Voerman. Ook hun commentaar op het manuscript van dit boek heeft een positieve 
uitwerking gehad op het uiteindelijke resultaat van mijn studie. 

Zeer veel dank ben ik verschuldigd aan de D66'ers van vroeger en nu, die bereid 
waren om hun medewerking te verlenen aan de totstandkoming van dit boek: Peter  
Baehr,  Ernst Bakker, Jan van Berkom, Jan ten Brink, Laurens-Jan Brinkhorst, Kees  
Dietz,  Maarten Engwirda,  Ruby  van Essen, Jan Glastra van Loon, Jan Goeijenbier,  
Thom  de Graaf, Hans Gruijters, Jan Huijgens, Jacob Kohnstamm, Hans van 
Lookeren Campagne, Hans van Mierlo, Aad Nuis, Jan Terlouw, Jan Veldhuizen, 
Jan Vis, Gerrit-Jan Wolifensperger en Henk Zeevalking. Zonder hun medewerking 
zou deze geschiedenis van D66 nooit zo compleet zijn geweest. 

Verder dank ik het landelijk bestuur van D66, dat inzage heeft verleend in het 
complete partijarchief van D66, de medewerkers van het Landelijk Secretariaat van 
D66, de medewerkers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partij-
en in Groningen, de medewerkers van het Spaarnestad fotoarchief, de mensen bij 
Sdu Uitgevers, in het bijzonder Boudewijn van der Lecq en Rinus Vermeulen, 
Ruud Koole voor zijn begeleiding in het vroegste stadium van de totstandkoming 
van dit boek, Marco Schikhof,  Ralph  Paap en Uri Sluijter.  Ralph  en Uri vooral 
omdat ze bereid waren om mij bij mijn promotie terzijde te staan. Verder ben ik 
mijn leidinggevenden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties zeer erkentelijk voor het feit dat zij mij studieverlof hebben verleend voor het 
schrijven van de uiteindelijke versie van dit boek. Ten slotte gaat mijn waardering 
uit naar al degenen die van de politieke partij Democraten 66 de partij hebben 
gemaakt die zij thans is. 

Indien u naar aanleiding van dit boek vragen of commentaar heeft, laat het mij dan 
weten. Reacties kunt u per  e-mail  sturen naar: tussenideaalenillusie@sdu.nl  of via 
de website: www.sdu.nl/tussenideaalenillusie.  

Ik draag dit boek op aan mijn ouders. 

Menno S. van der Land 

Leiden, januari 2003 
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HOOFDSTUK I 

Erm 

''Democratie is pas democratie 
als zij zichzelfinstandhoudt.'1  

Een hete zomer 

In de nacht van 13 OP  14 oktober 1966 valt het kabinet-Cals na een motie van 
Kyp-fractieleider Schmelzer, die door premier  Gals  als een motie van wantrouwen 
wordt geïnterpreteerd. Onder leiding van ARP-leider Zijlstra wordt een nieuw (over-
gangs-)kabinet geformeerd, dat vervroegde verkiezingen zal uitschrijven. Op basis 
van de verkiezingsuitslag van 1963 is dit het derde kabinet dat wordt geformeerd, 
zonder dat de kiezers in de gelegenheid zijn gesteld zich uit te spreken over de poli-
tieke problemen waarmee de kabinetten Marijnen (1963-1965) en  Gals  (1965-1966) 
te kampen hebben gehad.2  

Het feit dat op basis van én verkiezingsronde drie achtereenvolgende kabinetten 
worden geformeerd, die bovendien onderling sterk van samenstelling verschillen, 
leidt ertoe dat diverse politicologen, politici en juristen voorstellen doen om het 
politieke bestel te vernieuwen. Met name de ideeën binnen de 'Amsterdamse 
school' in de politicologie en de voorstellen van de jurist Glastra van Loon krijgen 
veel aandacht.3  

De wens om tot politieke vernieuwing te komen is niet nieuw. Al vanaf 1946 
wordt er gesproken over een gewenste 'doorbraak' in de partijverhoudingen, een 
doorbraak die aanvankelijk door de totstandkoming van de PVDA had moeten 
geschieden. Binnen de bestaande partijen zijnde malaise in de Nederlandse politiek 
en de noodzaak tot vernieuwing van de politieke partijen en de overheid al langer 
onderwerp van discussie.4  

Tot daadwerkelijke vernieuwing komt het echter niet. De gevestigde politici en 
bestuurders reageren uiterst terughoudend op de vernieuwingsvoorstellen. Deze 
reactie kan worden verklaard uit de stabiele, maar tegelijkertijd verstarrende situatie 
die de naoorlogse pacificatiepolitiek kenmerkt. In zijn standaardwerk Verzuiling, 
pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek schrijft Arend Lijphart dat pacifica- 
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tiepolitiek wordt gekenmerkt door een sterk verdeelde, pluralistische samenleving 
waarin de grote (politieke) instabiliteit die deze verdeeldheid tot gevolg zou moeten 
hebben, wordt voorkomen doordat de leiders van de verschillende groepen in de 
samenleving samenwerken (pacificeren). Deze pacificatie zorgt voor een hoge mate 
van stabiliteit. In Nederland heeft het pluralistische karakter van de samenleving de 
vorm gekregen van 'verzuiling'. Al naar gelang hun sociale klasse of religie behoren 
Nederlanders tot de katholieke, de protestantse, de socialistische of de liberale zuil. 
De grote massa is in hoge mate passief en trouw aan de leiders van de eigen zuil. 

De pacilicatiepolitiek heeft ook gevolgen voor de relatie tussen de burgers en de 
overheid. De eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog worden gekenmerkt 
door een hoge mate van politieke passiviteit onder de burgers. Men is trouw aan de 
instituties en gebruiken van de eigen zuil en schikt zich daarnaar. In het zuilensys-
teem zijn politieke partijen 'de politieke arm van de zuilen'.6  Het 'lidmaatschap' van 
een zuil valt nagenoeg samen met de partijvoorkeur. Katholieken stemmen op de 
KVP, arbeiders op de PVDA  etc.  De electorale aanhang van politieke partijen is der-
halve zeer stabiel. Doordat politieke vraagstukken worden gedepolitiseerd, worden 
grote conflicten tussen de zuilen voorkomen.7 Traditionele opvattingen over gods-
dienst en gezag worden in de katholieke en protestants-christelijke zuilen geconser-
veerd.8  De belangstelling voor politieke vraagstukken onder de bevolking is gering. 
In 1963 geeft liefst 70% van de bevolking aan nauwelijks of geen belangstelling te 
hebben voor politiek.9  Tegenover dit passieve electoraat staat de politieke elite, die 
zich volgens Hans Daalder kenmerkt door een 'regentenmentaliteit'.  10  Het is deze 
regentenmentaliteit die leidt tot de terughoudende reacties op de hiervoor aange-
haalde vernieuwingsvoorstellen. 

In de eerste helft van de jaren zestig begint zich een kentering af te tekenen. Het is de 
periode waarin een nieuwe generatie zich begint te manifesteren (over de vraag of er 
sprake is van een generatieconflict zal decennia later nog worden gediscussieerd).11  
Voor deze nieuwe generatie zijn de passiviteit en conformeringsneiging die de gene-
ratie van hun ouders kenmerkt, niet vanzelfsprekend. Vraagstukken die na de Twee-
de Wereldoorlog prioriteit kregen, zoals de opbouw vn de economie en de bestrij-
ding van de werkloosheid, zijn grotendeels opgelost en nieuwe problemen hebben 
zich aangediend. Stond de belevingswereld van hun ouders nog in het teken van de 
Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende wederopbouw, de twintigers en derti-
gers van de jaren zestig leven in materiële welvaart. Zij geven er blijk van niet alleen 
oog te hebben voor de verworvenheden van de welvaart, maar ook voor de schaduw-
kanten daarvan, zoals de sociale ongelijkheid in de wereld, de nucleaire dreiging en 
de gevolgen voor het milieu. Ook tonen de jongeren zich zeer betrokken bij interna-
tionale conflicten zoals de oorlog in Vietnam en de Cubacrisis. Ze laten zich niet 
dwingen in het keurslijf van de samenleving die door de generatie die hen voorging is 
opgebouwd. De legitimatie van de macht wordt aan de kaak gesteld en normen wor-
den verlegd. Overal klinken de kritische geluiden in door. In Amsterdam richt Provo 
zich tegen de over-regenteske autoriteiten met ludieke en minder ludieke acties.  The  
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INLEIDING  

Beatles  en Bob  Dylan  verwoorden de onafhankelijkheid van de jonge generatie in 
hun muziek. Aanvaarding van het gezag wordt niet meer vanzelfsprekend 
gevonden. 12 

De regentenmentaliteit die door de jonge generatie aan de orde wordt gesteld, 
wordt bevestigd door de reactie van de gevestigde orde, die defensief en repressief op 
de protesten reageert. Aan het gezag mag niet worden getornd en de openbare orde 
moet worden gehandhaafd, zo is de heersende mening bij de bestuurders.  13  Maar 
de anarchistische Provo's hebben er geen boodschap aan dat voor hun demonstra-
ties toestemming is vereist. Het Amsterdamse politiekorps grijpt hard in en slaat de 
demonstraties letterlijk uiteen. Pamfletten met provocerende teksten worden ver-
boden. Actievoerende jongeren worden hard aangepakt. Het resultaat is het tegen-
overgestelde van wat wordt beoogd. Actie en reactie versterken elkaar. Op  io maart 
1966 raken demonstranten ut Amsterdam slaags met de politie tijdens de huwelijks-
voltrekking tussen kroonprinses Beatrix en Claus von Amsberg. Opnieuw is het 
centrum van Amsterdam het toneel van ernstige rellen. 14  Het is het begin van een 
hete zomer. 

Vreemd is het niet, dat na de acties van Provo, de anti-Vietnam-demonstraties, de 
'sit-ins', de bouwvakkersrellen, de bestorming van het gebouw van De Telegraaf en 
de rellen tijdens het koninklijke huwelijk, veel Nederlanders denken dat het bestel 
op instorten staat en er anarchie dreigt. Het beeld dat de autoriteiten niet met de 
ontwikkelingen weten om te gaan, wordt versterkt door de media en de opkomende 
televisiecultuur.15  Journalisten gaan zich kritischer opstellen tegenover het hande-
len van politici en bestuurders en via de televisie zijn steeds meer mensen getuige 
van de gebeurtenissen in Amsterdam. Ook in de media blijkt de loyaliteit ten 
opzichte van de zuilen afgenomen. 

Uit een onderzoek in het voorjaar van 1966 blijkt 82,% van de bevolking voorstan-
der van een harde aanpak door de polltje.  16 Maar er is ook veel kritiek op het repres-
sieve optreden van de politie. Met name in 'linkse' kringen worden de botsingen 
met de politie en de reactie van het bestuur aan de orde gesteld, al snel gevolgd door 
een aanzienlijk deel van de hoger opgeleide bevolking en intellectuelen die sympat-
hiseren met de protesterende jongeren.  17  Hierdoor dringt de verdeeldheid over hoe 
er tegen vermeende gezagsondermijnende gebeurtenissen moet worden opgetreden 
ook door tot het korps van bestuurders.18  De maatschappelijke ontwikkelingen 
missen hun invloed op de politiek dan ook niet. De aanvankelijk lokale onrust in 
Amsterdam krijgt zijn weerslag op de landelijke politiek, als minister van Binnen-
landse Zaken Smallenbroek in de Tweede Kamer ter verantwoording wordt geroe-
pen over het politieoptreden in Amsterdam. De gezagscrisis kost de Amsterdamse 
politiecommissaris, de burgemeester en uiteindelijk ook de minister hun positie. 

Bij de Provinciale-Statenverkiezingen, kort na het huwelijk van Beatrix en Claus 
begin 1966, wordt de onvrede met de politieke instituties voor het eerst echt duide-
lijk in de winstvan de Boerenpartij, de 'anti-establishmentpartij' van boer Koekoek. 
De politici, hun partijen en de bestuurders kunnen niet of willen niet ingaan op de 
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kritiek die vanuit de samenleving wordt geleverd. Het is juist die reactie die de zorg 
over het functioneren van het politieke bestel verder aanwakkert. 19 De historicus 
James Kennedy stelt hierover: 

'Het staat buiten kijf dat de "crisis in de Nederlandse politiek' zowel voort-
kwam uit een veranderend electoraat als uit een institutioneel verzet tegen 
hervorming. Maar zij was ook een gevolg van de bereidheid van leiders binnen 
alle grote partijen om veranderingen toe te staan die in hun ogen noodzakelijk 

waren geworden. De "crisis" was dus niet zozeer ontstaan doordat  "reactional-

re" krachten zich verzetten tegen "revolutionaire" bewegingen, maar werd 
voornamelijk veroorzaakt door de behoedzame, conservatieve en vaak tegen-
strijdige besluiten die gematigde politici namen om hun eigen politieke sys-
teem te vernieuwen.'20  

Hoewel de gevestigde orde beseft dat veranderingen noodzakelijk zijn geworden 

blijkt zij niet in staat of bereid de veranderingen te kanaliseren door vernieuwing 
van het politieke bestel en modernisering van de bestaande partijen. Volgens Lijp- 
hart zou dit ook strijdig zijn met de belangen van diezelfde gevestigde orde. De 
pacificatiedemocratie wordt immers in stand gehouden doordat er over één aspect 
consensus bestaat: de wens om het bestaande politieke stelsel in stand te houden .21 
Om dit te bereiken, zo is althans de gevestigde orde van mening, is het noodzakelijk 

om politieke conflicten die onoplosbaar lijken, op vreedzame wijze op te lossen.22  

De gevestigde orde heeft er dus alle belang bij om de stabiliteit van de pacificatiede-

mocratie te bewaren en handelt als zodanig. Volgens Kennedy levert de gevestigde 
orde daarmee een belangrijke bijdrage aan wat hij noemt de 'de crisis in de Neder-
landse politiek'.23  Een crisis die wordt gekenmerkt door de invloed van een veran-
derend electoraat en een onvermogen bij de gevestigde orde om hierop te reageren. 
1966 vormt het kruispunt van deze twee ontwikkelingen. Het is dan ook niet toeval-
lig dat juist in dat jaar de oprichting plaats vindt van een nieuwe politieke partij: 
D66. 

Hoewel Lijphart in zijn beschrijving van het Nederlandse politieke stelsel bestrijdt 
dat Nederland tijdens de pacificatiedemocratie niet democratisch wa524, stelt hij 

wel dat de gevestigde orde (de elites) er bewust voor zorgde dat de bestaande ver-
houdingen in stand werden gehouden. De ideologische scheidslijnen werden 
geconserveerd door de sterk levensbeschouwelijke (ideologische) retoriek waarmee 
de achterban door de elites werd aangesproken.25  De samenstelling van de volksver-
tegenwoordiging was een sterk oligarchisch proces, dat wil zeggen bepaald door de 
partijelites.26  Aan de andere kant was het electoraat in hoge mate passief en volg-
zaam aan de elites 7, maar dit werd volgens Lijphart mede veroorzaakt door het 
politieke bestel dat de burgers weinig mogelijkheden bood om invloed uit te oefe-
nen (geen rechtstreeks gekozen regering, geen referenda) .28Nederland was in feite 
een 'indirecte' democratie. Politiek was bovendien een gesloten, schimmig proces: 
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politieke issues werden gedepolitiseerd (door de elites zelf maar ook door de door 
deze elites gedomineerde zuilgebonden media)29, kiezers kregen bij verkiezingen 
geen duidelijke alternatieven voorgelegd en bij de kabinetsformaties werd lang niet 
altijd in de geest van de uitslag gehandeld.° Maar: Lijphart concludeert dat het feit 
dat de elites in Nederland ervoor zorgden dat deze -situatie werd gehandhaafd, 'niet 
een symptoom van de ziekte, maar juist een symptoom van de gezondheid (stabili-
teit) van het democratische bestel was.'3' 

Hoewel de Democraten in hun kritiek op het politieke stelsel grotendeels dezelf-
de argumenten gebruikten als Lijphart twee jaar later in zijn boek zou doen, kwa-
men de politici van D66 tot een andere conclusie dan de politicoloog Lijphart. 'Het 
bestel is ziek', zo concludeerden de Democraten (zie hoofdstuk a). De anti-esta-
blishmentpartij D66 streefde ernaar zowel de politiek als de samenleving verregaand 
te democratiseren, de politieke verhoudingen moesten worden doorbroken en ide-
ologische politiek diende plaats te maken voor pragmatisme. Drie doelstellingen 
die, zo blijkt ook uit de oprichtingsgeschiedenis van de partij, hun oorsprong had-
den in de tijdgeest in de jaren zestig. Het centrale begrip in de boodschap van de 
nieuwe partij was democratie, of preciezer: democratisering. Het streven naar 
democratisering was voor de initiatiefnemers van D66 zo belangrijk dat de term 
'Democraten' in de partijnaam werd opgenomen. 

De opvattingen van D66 over democratisering waren in feite een fundamentele 
aanval op het Nederlandse politieke stelsel. En hoewel deze aanval uiteraard niet 
tegen Lijphart gericht was, was het impliciet dus een aanval op de door hem 
beschreven pacificatiedemocratie.32  Ten eerste was de pacificatiedemocratie geba-
seerd op het bestaan van een dominante elite en de volgzaamheid van het electoraat. 
Radicale democratisering van politiek en samenleving zou deze verhouding volledig 
veranderen en daarmee de consensusdemocratie ondermijnen. Ten tweede stond 
het pleidooi van D66 voor een gekozen regering en minister-president en een dis-
trictenstelsel haaks op de institutionele kenmerken van de pacificatiedemocratie 
zoals Nederland die kende. En ten derde lagen de ideologische scheidslijnen in de 
Nederlandse politiek ten grondslag aan Lijpharts model van de pacificatiedemocra-
tie. Verwezenlijking van het streven naar pragmatische, niet-ideologische politiek 
zou ook het einde van het bestaande stelsel betekenen. 

Opzet van deze studie 

Doel- en vraagstelling 

Dit boek is in de eerste plaats een studie naar de geschiedenis van de politieke partij 
Democraten 66, kortweg D66*.  Het geeft een historisch overzicht van bijna 37  jaar 
D66, waarbij alle hoogte- en dieptepunten van meer dan drie decennia D66 aan de 

* Tussen 1966 en 5985 werd de naam van de partij afgekort tot D'66, dus met apostrof. Begin 5985 is 
de apostrof uit de partijnaam geschrapt en sindsdien wordt n66 zonder apostrof geschreven. 
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orde komen. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling  van D66 als politieke partij, 
zowel wat betreft de ontwikkeling van de partijorganisatie, de gevoerde partijpoli-
tieke strategie en de vormgeving van het gedachtengoed. In dit kader wordt onder 
meer aandacht besteed aan het ontstaan van D66 (het initiatiefcomité en het 

Appèl), de kabinetsdeelnames in de jaren Zeventig en tachtig, de crisis in de partij in 

1974, het verlies na de deelname aan de kabinetten-Van  Agt  II  en  III,  de historische 
verkiezingsoverwinning in 1994 en de Vorming van het paarse kabinet. Er wordt uit-
gebreid stilgestaan bij de interne kritiek op de gebrekkige partijstructuur, de roep 
om duidelijkere stellingname en de vele discussies over een beginselprogramma. 
Daarnaast worden ook de verkiezingsprogramma's,  -campagnes en -uitslagen 

behandeld. 
In de tweede plaats is dit boek over D 66 een case study naar het wel en wee van 

nieuwe politieke partijen die de politieke arena betreden. De geschiedenis laat zien 
dat slechts weinig politieke partijen die in de twintigste eeuw zijn ontstaan op lan-

gere termijn overleven. Indien een nieuwe politieke partij vasthoudt aan haar oor-

spronkelijke doelstellingen dan is zij veelal een kort leven beschoren. Wil zij overle-
ven dan moet ze vaak water bij de wijn doen en haar oorspronkelijke doelstellingen 
loslaten. Zodoende zien nieuwe partijen zich al snel voor een dilemma gesteld: 

ofwel vasthouden aan de doelstellingen, wetende dat de kans op overleven gering is, 
ofwel de doelstellingen loslaten teneinde te overleven. 

Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, was n66 volgens de oprichters 

bedoeld als tijdelijk 'breekijzer' dat na het bereiken van haar doelstellingen weer 
zou kunnen worden opgeheven. Het is daarom des te opmerkelijker  dat D66 van 
alle nieuwe politieke partijen die in de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig 

van de vorige eeuw werden opgericht de enige is die nog steeds bestaat. Volgens het 
hiervoor beschreven dilemma zou dit betekenen dat D66 haar oorspronkelijke doel-
stellingen heeft losgelaten. 

Deze doelstellingen zijn hiervoor al kort genoemd. Toen D66 zich in 1966 aan-
diende, had de partij drie hoofddoelstellingen: de nieuwe partij streefde naar een 

radicale democratisering van politiek en samenleving, naar het doorbreken van de 

partijpolitieke verhoudingen en naar pragmatische, niet-ideologische  politiek. 
Deze studie is niet bedoeld om over de opvattingen van D66 over democratie een 
waardeoordeel uit te spreken. In plaats daarvan wordt in deze studie onderzocht hoe 
D66 heeft getracht haar doelstellingen in de eigen partij te verwezenlijken. De 

Democraten vertaalden de doelstellingen die ze in de politiek en de samenleving  
wilden verwezenlijken naar hun eigen partijorganisatie. 

In de eerste plaats pleitte n66 voor radicale democratisering  van politiek en 
samenleving: de nieuwe partij wilde burgers meer betrekken bij de politieke besluit-

vorming en meermogelijkheden tot inspraak geven. Ze wilde zelf het goede voor-

beeld geven en paste deze doelstelling ook toe op de eigen partijorganisatie. De 

besluitvorming binnen D66 zou plaatsvinden middels een systeem van directe 

democratie, teneinde zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming  te betrekken. 
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In de tweede plaats wilde D66 de partijpolitieke verhoudingen in Nederland 
doorbreken. Daarom wilde ze als politieke partij een electorale bedreiging vormen 
voor de bestaande partijen en zo als een soort breekijzer de andere partijen tot aan-
passing dwingen. D66 was dan ook bedoeld als tijdelijke beweging. Tegelijkertijd 
betekende de keuze voor het oprichten van een politieke partij dat D66 zelf deel 
ging uitmaken van het politieke bestel waar zij zich tegen keerde. De partij zou 'het 
spel meespelen' vanuit de wens het spel fundamenteel te veranderen. 

Ten slotte pleitte D66 voor een zakelijke en pragmatische politiek, die niet geba-
seerd is op verouderde en verstarrende ideologieën. Om deze reden weigerde D66 
zelf een keuze te maken tussen de bestaande ideologieën en besloot de partij geen 
beginselprogramma op te stellen. Tegelijkertijd was het ook voor D66 noodzakelijk 
om de eigen identiteit duidelijk te maken, de grondslagen waarop D66 haar politiek 
baseert. 

Hoe is het interne debat over bovenstaande doelstellingen binnen D66 verlopen, 
hebben de Democraten aan deze doelstellingen vastgehouden (en hebben ze die 
wellicht zelfs bereikt) of hebben ze deze in de loop van hun bestaan losgelaten? Op 
basis van het hiervoor beschreven dilemma waarmee nieuwe politieke partijen zich 
geconfronteerd zien, kan als hypothese worden gesteld dat D66, gelet op het feit dat 
zij als nieuwe partij heeft 'overleefd', haar oorspronkelijke doelstellingen niet in de 
praktijk heeft weten te brengen en heeft opgegeven. 

Bij het schrijven van dit boek is, deels noodgedwongen, deels bewust, een selectie 
gemaakt uit de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar was. Doel van dit boek 
is niet om de lezer te overtuigen van de zin of onzin van de D66-opvattingen over 
onderwerpen als democratie of individualisering. Ook wordt niet de balans opge-
maakt van wat D66 gedurende haar bestaan allemaal heeft bereikt. In dit boek zijn 
geen uitputtende verhandelingen opgenomen over de prestaties van bewindslieden 
van D66 of de standpunten die D66 de afgelopen jaren heeft ingenomen in bijvoor-
beeld parlementaire debatten. Ten slotte is relatief weinig aandacht besteed aan f366 
op decentraal niveau. 

In de eerstvolgende zes hoofdstukken wordt de geschiedenis van D66 beschreven. 
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing over de ontwikkeling van 
D66 in die periode. Na deze historische hoofdstukken wordt in hoofdstuk 8 nader 
ingegaan op de ontwikkeling van D66 en wordt een aantal wezenlijke kenmerken 
van D66 (Organisatie, strategie en gedachtengoed) nader belicht. Vervolgens worden 
het bestaan en de ontwikkeling van D66 geplaatst in het kader van de ontwikkeling 
van politieke partijen en wordt bezien in hoeverre bestaande literatuur op D66 van 
toepassing is. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op de hier-
voor genoemde vraagstelling. In de Slotbeschouwing wordt ingegaan op de meest 
recente ontwikkelingen. Het boek eindigt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 

januari 2003 en wordt afgesloten met een korte vooruitblik. 
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Het onderzoek 

Nadat tijdens het vooronderzoek de geschiedenis van D66 in globale lijnen in kaart 
was gebracht, is een uitgebreid archiefonderzoek gedaan. Hiervoor is gebruikge-
maakt van het complete partijarchief van D66. Enkele tientallen dozen met archief-
materiaal, duizenden bladzijden vergaderverslagen, enkele meters aan knipselmap-
pen en vele tijdschriften en partijpublicaties hebben de bouwstenen aangeleverd 
voor dit boek over de historie van de Democraten. Aanvullend materiaal werd ver-
kregen uit de persoonlijke archieven van Peter  Baehr,  Arend Meerburg en Bert  
Schwartz.  

De toestemming van het Landelijk bestuur van D66 om voor deze studie gebruik 
te maken van het partijarchief, is ruim geïnterpreteerd. Dat wil zeggen dat ook 
interne partijdocumenten, die oorspronkelijk zijn opgesteld met de bedoeling om 
deze niet in de publiciteit te brengen, voor dit boek zijn gebruikt. Ook deze docu-
menten hebben immers hun functie in de geschiedenis van de partij gehad. Slechts 
in die gevallen waarbij gebruik van documenten schade zou kunnen toebrengen aan 
de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, is terughoudend met de betreffende 
informatie omgegaan. 

Het literatuuronderzoek voor dit boek heeft uit twee delen bestaan. In de eerste 
plaats is gebruik gemaakt van publicaties van D66 zelf, D66-periodieken en tijd-
schriften, enkele bestaande boeken over D66 en boeken geschreven door prominen-
te D66'ers. Daarnaast is relevante politicologische en historische literatuur geraad-
pleegd. 

De vele informatie die uit de schriftelijke bronnen naar voren is gekomen, is ver-
volgens aangevuld met de verhalen van de mensen die direct bij de geschiedenis van 
D66 betrokken zijn geweest. Ten bate van dit boek zijn twintig personen geïnter-
viewd die in het verleden een prominente rol hebben gespeeld binnen D66. 

Getracht is om de informatie uit de schriftelijke bronnen en de interviews elkaar te 
laten aanvullen en een zo goed mogelijk gedocumenteerd verhaal te laten ontstaan, 
dat niet pretendeert volledig te zijn, maar dat wel een goed inzicht tracht te bieden 
in de geschiedenis van D66. 
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Wij zijn geen politici (1965-1970) 

Ais ze vragen benje links ofrechts, 
clan ligt de onduidelijkheid in de vraagstelling.' 

Hans van Mierlo' 

Twee schoolvrienden 

Amsterdam, medio 1965. Tijdens nachtelijke gesprekken filosoferen twee oude 
schoolvrienden over de actuele politiek. Peter  Baehr  en Erik Visser, beide begin der-
tig, kennen elkaar al sinds de lagere school. Ze hebben samen gestudeerd, waarna 
historicus Visser als redacteur buitenland bij het Parool is gaan werken.  Baehr  is 
gepromoveerd politicoloog en op dat moment lector Internationale Betrekkingen 
aan de Universiteit van Amsterdam. Lid van een politieke partij zijn  Baehr  en Visser 
niet. Ze zijn politiek zeer geëngageerd, maar  Baehr  en Visser voelen zich bij geen 
van de bestaande politieke partijen thuis. Ze zweven als het ware tussen de 'linkse' 
PVDA en de 'rechtse' vVD in. Onder het genot van een glas bier filosoferen  Baehr  en 
Visser over de noodzaak om de Nederlandse politiek te vernieuwen en over de vraag 
hoe zo'n vernieuwing er dan uit zou moeten zien. Ze vragen zich af of het mogelijk 
en wenselijk zou zijn om een nieuwe politieke partij in het leven te roepen. Een 
nieuwe Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), de partij die tot 1946 onderdak 
bood aan vrijzinnig-democraten; kiezers die zich, evenals zijzelf, niet wilden laten 
dwingen tot een keuze tussen de liberalen en de sociaal-democraten. Een herleving 
van de VDB, een aardig idee, maar ook reëel?2  

In het najaar van 1965 besluiten  Baehr  en Visser een aantal van hun ideeën op 
papier te zetten. Onder de kop 'De mogelijkheid en wenselijkheid van de oprich-
ting van een nieuwe politieke partij'3, motiveert  Baehr  aan zijn vriend waarom in 
Nederland behoefte zou kunnen bestaan aan een nieuwe partij.  Baehr  heeft de 
indruk dat er een vrij aanzienlijke groep kiezers in Nederland is die bij het huidige 
aanbod van politieke partijen niet aan hun trekken komt. Kiezers die voornamelijk 
tussen de PVDA en de vvD in zweven en wellicht bereid gevonden zouden kunnen 
worden om hun stem uit te brengen op een groepering en een programma dat onge- 
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veer het midden houdt tussen deze twee partijen.  Baehr  doelt met name op de wat 
meer intellectuele kiezers die de PVDA te links en de VVD te rechts vinden. Om hoe-
veel kiezers het gaat, weet  Baehr  niet, maar feit is wel dat onder meer tweejournalis-
ten van het dagblad Het Parool, te weten Visser's collega's Jan Beishuizen en Bob  
Steinmetz,  zich al eens in deze geest hebben geuit.4  Een nieuwe partij zou, zo 
schrijft  Baehr,  met een duidelijk omlijnd programma moeten komen waarin aan-
vaardbare alternatieven worden geboden voor de programma's van PVDA en VVD. 
Daartoe wil  Baehr  eerst nagaan welke bezwaren men tegen deze partijen koestert en 
vervolgens bezien of een nieuwe politieke partij aan deze bezwaren tegemoet zou 
kunnen komen. Een soort marktonderzoek dus, om te kijken of het wenselijk is een 
nieuwe politieke partij op te richten.  

Baehr  legt Visser een lijst voor met een groot aantal praktische politieke punten, 
deels op het terrein van de nationale politiek, deels met betrekking tot de lokale 
politiek in Amsterdam.  Baehr  twijfelt nog over de vraag of een nieuwe partij zich 
landelijk zou moeten presenteren, of dat beter eerst op lokaal niveau het initiatief 
kan worden genomen om te kijken hoe de respons is.6  In reactie op het 'Voorlopig 
rapport' van  Baehr  stuurt Visser aan  Baehr  een opsomming van 'enige principiële en 
praktische punten die zouden kunnen worden opgenomen in het programma van 
een nieuw te vormen partij, die zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in juni '66 in 
Amsterdam zou moeten presenteren'.7  Ook Visser blijkt een voorstander van het 
oprichten van een lokale Amsterdamse partij. Een naam heeft Visser ook al voor de 
nieuwe partij: Democratische Partij. Het wensenlijstje van  Baehr  en Visser is een 
opsomming van allerlei politieke standpunten, problemen die ze signaleren en 
vraagstukken die de twee hoog zitten, geheel vrij, los van enige ideologische achter-
grond.8  

De nachtelijke gesprekken van  Baehr  en Visser zijn vrijblijvend, Spielerei zoals  
Baehr  het noemt.9  Toch denken de twee vrienden inmiddels serieus na over een 
nieuwe politieke partij. Vooralsnog komen ze echter niet echt veel verder dan erover 
nadenken. Geen van beiden heeft praktische politieke ervaring en ze kennen nie-
mand die dat wel heeft. Met één uitzondering: het Amsterdamse gemeenteraadslid 
voor de vvD Hans Gruijters. Over hem schrijft  Bahr  aan Visser dat hij 'de enige 
gunstige uitzondering' is op 'de kleurloosheid en oubolligheid' van de leiders van de 
VVD10. Als Gruijters beschikbaar zou zijn, dan zou een nieuwe politieke groepering 
wel eens kans kunnen hebben, zo menen  Baehr  en Visser.' 

Het initiatief 

Hans Gruijters is sinds eind 1962 raadslid voor de vvD in de Amsterdamse gemeen-
teraad. Gruijters behoort tot de progressieve stroming binnen de VVD, die zich niet 
kan vinden in de conservatief-liberale koers die de partij onder voorman Toxopeus 
is ingeslagen. Met enige regelmaat komt Gruijters in aanvaring met zijn conserva-
tieve partijgenoten, met name waar het de inhoudelijke ontwikkelirg van de VVD 
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betreft. Gruijters' denken over politiek wordt sterk geïnspireerd door het politieke 
systeem in de Verenigde Staten van Amerika, waar de uitvoerende en controlerende 
macht duidelijk zijn gescheiden. In een serie artikelen in het Algemeen Handelsblad 
in november 1965 heeft Gruijters zich voorstander getoond van ingrijpende politie-
ke veranderingen in de geest van de Verenigde Staten. Vooral het idee van een geko-
zen minister-president, een idee dat Gruijters heçft opgepikt uit een artikel van Jan 

t Glastra van Loon in het Nederlands Juristenb1ad12,  spreekt het VVD-raadslid aan. 
Binnen zijn partij vindt Gruijters weinig steun. Zijn kritische houding wordt hem 
door veel partijgenoten niet in dank afgenomen. Niettemin wordt Gruijters voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1966 aangewezen als lijsttrekker. Bij een gunstige 
uitslag maakt hij een goede kans om wethouder te worden. 

Kort na zijn aanwijzing als lijsttrekker doet zich echter een incident voor, waar-
door Gruijters' positie binnen de VVD onhoudbaar wordt. Als op 10 maart 1966 de 
huwelijksvoltrekking van kroonprinses Beatrix en Claus von Amsberg plaatsvindt, 
blijft Gruijters weg. Aanvankelijk verklaart Gruijters provocerend dat hij die dag 
'wel wat beters te doen heeft'. Later zal hij verklaren dat hij de uitnodiging heeft 
geweigerd omdat het controversiële huwelijk in zijn ogen 'afbreuk zou doen aan de 
samenbindende functie van de Met name het conservatieve deel van 
de vvn neemt het Gruijters kwalijk dat hij de uitnodiging voor de receptie naast 
zich neer heeft gelegd. De stap van Gruijters wordt door partijgenoten aangekaart 
bij de top van de VVD, die van mening is dat een volksvertegenwoordiger een uitno-
diging van het Koningshuis niet mag afslaan.14  Het incident vergroot de toch al 
aanwezige kloof tussen de conservatieve top van de VVD en 'dwarsligger' Gruijters, 
die eerder al kritiek had gekregen omdat hij de voornamelijk in 'linkse' kringen 
geuite kritiek op het optreden van de Amsterdamse politie had onderschreven.15  
Nadat hij rechtstreeks in conflict is gekomen met VVD-leider Toxopeus, besluit 
Gruijters zijn partij de rug toe te keren. Voor het Amsterdamse raadslid is het con-
flict de spreekwoordelijke druppel. De door hem als zodanig ervaren conflictsfeer 
binnen de VVD staat Gruijters tegen. Hij vindt de partij te autoritair en te conserva-
tief, voor vooruitstrevende mensen is geen plaats, zo meent hij. 16 Op zi maart zegt 
hij zijn lidmaatschap van de VVD op en stelt hij zijn zetel in de Amsterdamse 
gemeenteraad ter beschikking.17  Gruijters motiveert zijn besluit als volgt: 'Door 
vooraanstaande, leidende figuren wordt landelijk in de VVD een dusdanige mate van 
conformiteit verlangd, dat ik mij als liberaal in die partij niet langer thuisvoel."8  
Naar aanleiding van Gruijters vertrek uit de VVD schrijft Vrij Nederland-journalist 
Van Tijn: 'Het zou me niet verbazen als Gruijters bij de volgende verkiezingen op de 
Vrijzinnig Democratische Partij stemt. Alleen, die zal nog wel eerst door hem opge-
richt moeten worden.'19 

Kort na zijn vertrek uit de VVD zoeken de vrienden  Baehr  en Visser contact met 
Gruijters. Ze spreken af in café Scheltema, waar Gruijters de twee geïnteresseerd 
aanhoort.  Baehr  en Visser vertellen Gruijters over hun gedachten over een nieuwe 
politieke partij en dat ze tot nu toe niet verder zijn gekomen omdat hen ontbreekt 
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aan iemand met politieke ervaring. En dat ze in Gruijters degene zien die de kennis 
en ervaring heeft.  Baehr  en Visser leggen de voormalige VVD'er de vraag voor of hij 
er iets voor voelt om samen met hun een nieuwe partij op te zetten.20  

In diezelfde periode spreekt Gruijters ook met collega-journalist Hans van Mier-
lo,  die redacteur is van de opiniepagina van het Algemeen Handelsblad. Als beroeps-
halve belangstellend toeschouwer is Van Mierlo getuige geweest van de gebeurtenis-
sen in Amsterdam. Hij heeft de recente acties van Provo met veel belangstelling 
gevolgd en is meer en meer geintrigeerd geraakt door het verzet van de nieuwe gene-
ratie tegen de bestaande structuren in de samenleving. Het verzet tegen het 
koningshuis, de veldslagen met de politie, de onvrede met het beleid van burge-
meester Van Hall, voor Van Mierlo is er meer aan de hand dan wat ludieke acties en 
provocaties van een paar lastposten.21  Naar aanleiding van de gebeurtenissen in 
Amsterdam heeft Van Mierlo onder de noemer 'Gesprek over gezag en publiek' een 
serie rondetafelgesprekken georganiseerd met deskundigen op politiek en sociaal 
terrein. In het Algemeen Handelsblad heeft hij hier uitgebreid verslag van gedaan.22  
Over deze rondetafelgesprekken zal Van Mierlo later zeggen: 

'Dat gesprek was voor mij uiterst onthullend, een katalysator in een bewust-
wordingsproces. ik kreeg het idee dat er gevaarlijke dingen aan het gebeuren 
waren. De enorme radicalisering in die tijd, zowel naar links als naar rechts, het 
succes van de Boerenpartij, de rellen rond het huwelijk van Beatrix en de 
bouwvakkersmanifestatie in Amsterdam; dit alles voltrok zich niet op grond 
van inhoudelijke argumenten maar was een uiting van ongenoegen.'23 

Tijdens een ontmoeting in café Scheltema blijken Van Mierlo en Gruijters op één 
lijn te zitten. Beiden komen tot de conclusie dat het parlementaire stelsel in Neder-
land naast grote voordelen ook grote nadelen heeft. Beiden blijken voorstander van 
een meer directe democratie naar Amerikaans model, met rechtstreeks gekozen 
bestuurders en meer dualisme dankzij een eigen mandaat voor de uitvoerende 
macht. Van Mierlo ziet bovendien grote overeenkomsten tussen de acties van Provo 
en het conflict van Gruijters binnen de VVD.24  Het verzet van Gruijters tegen wat hij 
noemt 'de morele imperatieven van Toxopeus' heeft volgens de journalist alles te 
maken met wat er in de maatschappij aan de hand is. Gruijters en Van Mierlo con-
cluderen dat er een crisis tussen generaties gaande is en dat die crisis tussen genera-
ties een politieke vertaling dient te krijgen.25  

De gesprekken met  Baehr  en Visser en met Van Mierlo zijn voor Gruijters een sig-
naal dat er meer teleurgestelde en gefrustreerde vernieuwingsgezinden rondlopen. 
Met z'n vieren delen ze een gevoel van ongenoegen over de politiek, over het functio-
neren van de democratie. Gruijters mag dan politiek 'daldoos' zijn, zijn politiek acti-
visme is nauwelijks afgenomen. Hij besluit een aantal bekenden te verzamelen om 
op Koninginnedag bijeen te komen in de Bernhardzaal van hotel Krasnapolsky in 
Amsterdam. Onder de aanwezigen zijn ook mensen die Gruijters spontaan hebben 
benaderd. Na zijn vertrek uit de vvD heeft Gruijters een groot interview gegeven aan 
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Vrij Nederland en in reactie op dat artikel heeft hij veel brieven ontvangen van sym-
pathisanten die hun steun betuigen aan de voormalige luis in de pels van de vvm In 
totaal bestaat de groep van Gruijters uit dertien mensen. Behalve Gruijters, Visser,  
Baehr  en Van Mierlo zijn dit Jan Sampiemon (die Gruijters als chef buitenlandre-
dactie van het Algemeen Handelsblad kent) , Reinier Heyting en Evert Hoven (beiden 
afkomstig uit de vvn),  Coen  Affolter (samen met Gruijters eigenaar van de Barn-
boobar), Ad  Redeker  (marketingdeskundige), Bob  Steinmetz  en Jan Beishuizen (col-
lega-journalisten van Visser bij Het Parool), Arie van der Zwan en Henk Lange (bei-
den lid van de PVDA).26  Van de groep van dertien zijn alleen Hans Gruijters en Ad  
Redeker  bekend met de politieke praktijk. Voor het overige is het een groep onge-
bonden intellectuelen uit het bedrijfsleven en de journalistiek, die echter een belang-
rijk gemeenschappelijk kenmerk vertonen: hun leeftijd. Op een enkele uitzondering 
na zijn het vroege dertigers:  its  ouder dan de meeste Provo's, jonger dan het politieke 
establishment.2  

Op 30 april 1966 is het deze groep van dertien die in Krasnapolsky met elkaar 
spreekt over het in hun ogen slechte functioneren van de democratie. Bij alle aan-
wezigen bestaat de behoefte om tot een nieuw initiatief te komen, een behoefte die 
leeft bij zowel de aanwezigen uit sociaal-democratische kring als hen die uit de libe-
rale hoek komen. Twee van hen, Van der Zwan en Lange, onderscheiden zich echter 
van de rest vanwege het feit dat voor hen de sociaal-economische problematiek 
zwaarder weegt dan de staatsrechtelijke kritiek.28  Van der Zwan en Lange bena-
drukken dat de groep eerst de sociaal-economische richting van de partij vast moet 
leggen, de nieuwe partij moet vooral een 'linkse' partij worden. Voor de rest van de 
groep staat de sociaal-economische problematiek echter niet voorop. Zij ervaren het 
streven van de twee PVDA'ers als een miskenning van wat er in de maatschappij aan 
de hand is en waarom de groep bijeen is. Een hoofdelijke stemming schept duide-
lijkheid: het wordt elf tegen twee. Van der Zwan en Lange verlaten de groep en 
raken later betrokken bij 'Nieuw Links', de vernieuwingsbeweging binnen de 
PVDA.29  

De groep van elf die overblijft is echter ook allerminst een homogene groep. De 
aanwezigen worden door verschillende motieven geleid. De aanwezige vVD'ers mis-
sen de aandacht voor het 'sociale' binnen hun partij en de PVDA-mensen missen aan-
dacht voor het 'liberale'. Anderen worden met name geleid door het streven het 
aloude links-rechts denken te doorbreken door een alternatief te ontwikkelen. Weer 
anderen denken in het initiatief vooral een herstel van de vooroorlogse vrijzinnig-
democraten te zien.30  Toch wordt er tijdens het onderling praten en de gedachte-
wisselingen die plaats vinden een gevoel merkbaar dat men het over bepaalde dingen 
duidelijk eens is. Er blijkt een 'basis van gemeenschappelijk denken', alsmede de 
overtuiging dat de ideeën van de groep in een veel grotere kring leven, niet in de 
laatste plaats door alle reacties die Hans Gruijters heeft ontvangen.31  Overeenstem-
ming is er vooral op het punt van de onvrede met het politieke bedrijf in Nederland, 
het gebrek aan zeggenschap van de burger, de individuele rechten van die burger en 
de noodzaak tot democratisering. Die consensus over een complex geheel, dat de 
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aanwezigen aanduiden met de term 'democratie', vormt het bindmiddel tussen de 
uit verschillende politieke 'zuilen' afkomstige aanwezigen. 32 

Het Initiatiefcomité D'66 

De groep van elf komt op zo mei opnieuw bijeen, dit keer bij Hans van Mierlo 
thuis.33  Die dag wordt besloten de groep uit te breiden. De belangrijkste conclusies 
uit die tweede bijeenkomst zijn dat de groep moet gaan onderzoeken of er genoeg 
gemeenschappelijks is dat de moeite waard is om iets mee te doen. In een later stadium 
moet dan worden besloten welk middel zal worden gekozen om met name de staats-
rechtelijke ideeën waar te maken.34  Of het ook tot de oprichting van een politieke 
partij zal komen, is op dat moment dus nog allesbehalve zeker. 

Het oorspronkelijke idee van  Baehr  en Visser om het initiatief gericht te laten zijn 
op de aanstaande Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen wordt losgelaten. De 
initiatiefnemers willen voorkomen dat het initiatief een uitsluitend Amsterdamse 
aangelegenheid blijft, waardoor het beeld zou kunnen ontstaan van Gruijters die 
zijn gram probeert te halen op de Amsterdamse VVD. Met enige regelmaat verschij- 
nen in het Algemeen Handelsblad en Het Parool al stukjes waarin melding wordt 
gemaakt van het feit dat de 'Groep-Gruijters' weer bijeen is geweest.35  Dat beeld wil 
de groep in ieder geval wegnemen. Om die reden wil de groep ook mensen van bui-
ten Amsterdam halen om bijeen te komen.36  De initiatiefnemers stellen een lijst 
van tien punten op waarop zij denken dat het te nemen initiatief gericht moet zijn. 
Ieder zal de lijst naar twee of drie bekenden sturen om zo meer gelijkgezinden bij 
het initiatief te betrekken. Nadrukkelijk zal daarbij worden gezocht naar mensen 
buiten Amsterdam die belangstelling hebben. Aldus komt een groep van ongeveer 
veertig mensen tot stand. Behalve de oorspronkelijke elf initiatiefnemers bestaat 
deze groep uit studievrienden, kennissen, zakenrelaties, partijgenoten, een enkel 
familielid en uit mensen die contact hebben opgenomen met Gruijters na zijn uit-
treden uit de VVD of nadat de eerste berichten over de mogelijke oprichting van een 
nieuwe politieke partij in de media zijn verschenen. 

De 'groep-Gruijters' noemt zichzelf 'Initiatiefcomité D'66'. Jan Godschalk heeft 
in 1969 onderzoek gedaan naar de achtergronden van de initiatiefnemers. Van de 25 

initiatiefnemers die lid zijn van een andere partij zijn er zestien lid van de VVD, zeven 
van de PVDA, één van de pp en één van de CHU. Naar opleidingsniveau, beroep en 
inkomen zijn de initiatiefnemers  alien  afkomstig uit de hogere middenklasse. De 
groep bestaat uit wetenschappers, rijksambtenaren, juristen, reclamemensen, 
zakenlieden en, heel opvallend, veel journalisten (tien van de 45).  Van de 45  initia-
tiefnemers zijn er dertig academisch geschoold. Mensen als Van Mierlo en Van 
Lookeren Campagne zijn afkomstig uit oude middenstandsfamilies. Het Initiatief-
comité kent niet of nauwelijks vertegenwoordigers uit de lagere sociale klassen (het 
latere D'66 zal dan ook de bijnaam 'Boerenpartij voor intellectuelen' krijgen37). 
Hans Gruijters is voor het Initiatiefcomité de belangrijkste persoon. Als voormalig 
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VVD-raadslid brengt Gruijters zijn politieke bekendheid, zijn organisatorische erva- 
ring en zijn politieke relaties mee. Gruijters, Van Mierlo,  Baehr  en Visser zijn de vier 
prominenten in de initiatiefgroep. Zij zijn het ook die volgens het onderzoek van 
Godschalk de meeste inbreng in de groep hebben.38  

Tijdens de 'brainstormsessie' op zo mei doet zich de vraag voor hoe het initiatief 
zich zou moeten organiseren. De initiatiefnemers kunnen als actiegroep toetreden 
tot één van de bestaande partijen, als buitenparlementaire beweging kan worden 
geprobeerd de bestaande politieke partijen tot vernieuwing aan te zetten, of er kan 
voor worden gekozen om zelf een politieke partij op te richten en zo een recht-
streekse bedreiging te vormen voor de gevestigde partijen.39  Een meerderheid 
onder aanvoering van Gruijters en Van Mierlo is van mening dat het onvoldoende is 
om een beweging te worden Om de ideeën te verwezenlijken is het nodig om een 
bedreiging te vormen voor de andere partijen. En dat impliceert het hebben van een 
apparaat dat ervoor is gemaakt om stemmen te winnen en langs die weg te proberen 
om de steun van de meerderheid van de kiezers te verkrijgen.40  En als je geen partij 
bent, ben je geen electorale bedreiging. 

Toch is niet iedereen zo zeker van de keuze voor een politieke partij. Met name 
Peter  Baehr  twijfelt of de keuze voor een politieke partij wel de beste is. Volgens hem 
moeten de gewenste veranderingen toch van de gevestigde partijen komen.  Baehr  
voelt er dan ook meer voor om andere partijen onder druk te zetten zonder zelf deel 
uit te maken van de macht. Een soort lobbygroep, met dezelfde ideeën, maar die als 
een soort luis in de pels op alle politieke partijen zal inwerken.41  Omdat niet ieder-
een het met de keuze voor een politieke partij eens lijkt te zijn, wordt een stemming 
gehouden. Drie mensen, waaronder Peter  Baehr  en Sol Schuyer stemmen tegen.42  
De keuze valt dus op het vormen van een nieuwe politieke partij, die een electorale 
bedreiging moet gaan vormen voor de gevestigde partijen. Even wordt nog overwo-
gen om als nieuwe groepering in de universiteitssteden aan de gemeenteraadsverkie-
zingen mee te doen, maar dit idee verdwijnt al snel van tafel. 

Een Initiatiefcomité moet een presidium hebben en dus wordt er gepeild wie ervoor 
voelen om hierin zitting te nemen. Eenvoudig is het niet om een bestuur te vinden. 
De initiatiefnemers vinden het wel leuk om mee te doen, maar om ook in het 
bestuur te gaan, gaat de meesten toch wat te ver.43  Als initiatiefnemer van de eerste 
bijeenkomst en de enige met politieke ervaring ligt het voor de hand dat Gruijters 
het voorzitterschap van de groep op zich neemt. Alle ogen richten zich dan ook op 
de voormalige vvD'er, maar die zegt 'nee'. Behalve dat omstandigheden in de per-
soonlijke sfeer Gruijters weerhouden van een actieve carrière in de landelijke poli-
tiek, speelt ook een politieke reden een belangrijke rol. Hij wil niet dat het reeds 
bestaande beeld van de 'groep-Gruijters' wordt bevestigd. Gruijters is bang dat het 
initiatief zal zijn veroordeeld tot een splinter van de vvn als hij de leiding neemt, iets 
wat de VVD alleen maar in de kaart zou spelen. Het idee zou zijn dat Gruijters die bij 
de vvr' is weggegaan nu zijn eigen partijtje begint. Het domste wat je kunt doen, zal 
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Gruijters voorhouden aan Van Mierlo, die er in een persoonlijk gesprek bij Gruij-
ters op aandringt de leiding van de initiatiefgroep op zich te nemen.44  Gruijters 
vindt zichzelf ook niet de aangewezen persoon om de leiding in handen te nemen. 
Hij is niet het type van een politiek leider, meer een einzelganger dan een groeps-
mens. Het Initiatiefcomité dringt nog wel bij Gruijters aan, maar die maakt met de 

woorden  'the answer  is no!' een einde aan alle discussie.45  
De twee schoolvrienden  Baehr  en Visser hoeven echter niet te vrezen dat hun 

spielerei, zoals ze het zelf noemen46, door het 'nee' van Gruijters gedoemd is te mis-
lukken. De vraag is alleen: wie moet het dan doen? De ogen richten zich op Alge-
meen Handelsblad-journalist Hans van Mierlo. Van Mierlo, die de discussie rond 
Gruijters heeft gadegeslagen, piekert er echter niet over om het voorzitterschap op 
zich te nemen. Hij heeft totaal geen ervaring met bestuurlijke of politieke zaken en 
heeft bovendien helemaal geen tijd om het voorzitterschap er nog eens bij te doen.47  
Van Mierlo staat op het punt de hoofdrol toegewezen te krijgen in de film Het 
Gangstermeisje van Jan Blokker en is niet van plan om zijn leven als journalist opzij 
te zetten voor een avontuur waarvan hij zelf niet gelooft dat hij het kan.48  Maar Van 
Mierlo wordt door de feiten voor het blok gezet. Hans Gruijters wil niet, en ook alle 
anderen hebben een goed verhaal om het niet te doen. Van Mierlo wil ook niet, 
maar vindt zelf dat hij onvoldoende argumenten heeft. Mede op aandringen van 
Hans Gruijters zwicht hij en neemt hij het voorzitterschap van het Initiatiefcomité 
op zich. Zo wordt niet de initiatiefnemer de voorzitter van de groep, maar Hans van 
Mierlo, die daar zelfde grootste bedenkingen bij heeft.49  

Het marktonderzoek 

De hele zomer lang komt het Initiatiefcomité iedere zaterdag bijeen. De groep 
groeit aan tot 45  mensen, die bijna allemaal iedere zaterdag aanwezig zijn. Het pro-
visorische secretariaat van de initiatiefgroep wordt ondergebracht bij Nelly Visser, 
een nicht van Erik Visser, aan de Nicolaas Maesstraat in Amsterdam. Door Van 
Mierlo, Visser en  Baehr  wordt gewerkt aan een tekst omde ideeën van het Initiatief-
comité te verspreiden. Allereerst wordt een stuk geschreven dat onder de initiatief-
groep wordt verspreid. De amendementen die daarop worden ingediend, worden 
in drie sessies behandeld en aldus komt de tekst tot stand die later de 'kleine letter-
tjes' zullen gaan uitmaken van het pamflet waarmee het Initiatiefcomité zich zal 
presenteren. 

Voor de vormgeving van het initiatief en de hele latere marketing van de nieuwe 
partij-in-oprichting zijn twee personen van belangrijke betekenis: Martin  Veltman  

en Nico  Hey  van het jonge Amsterdamse reclamebureau Fransen,  Hey  en Veitman, 

kortweg FHV. Gruijters kent  Veltman  en  Hey  al uit zijn vvn-tijd. Gruijters heeft eer-
der bij de VVD voorgesteld om op een wat modernere wijze reclame voor de partij te 
gaan maken, niet op de geijkte manier, maar geïnspireerd door de ideeën van mar-
ketingmensen.50  Met dat doel had Gruijters destijds FHV benaderd. De marketeers 
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van FHV hadden het aanbod echter afgewezen. Ze voelden zich niet geëngageerd 
met de VVD. Ze moesten naar hun idee affiniteit hebben als ze reclame wilden 
maken voor een politieke partij. Deze affiniteit hebben de mensen van FHV wei met 
het nieuwe initiatief van Gruijters. Dat is dan ook het moment dat Nico  Hey  van 
FFIV weer contact met Gruij ters opneemt. 51  

Veltman  en Van Mierlo komen drie keer bij elkaar om met z'n tweeën vaak tot 
diep in de nacht te overleggen hoe D'66 aan de man gebracht moet worden. Dit pro- 
ces gaat geheel buiten het bestuur om. Van Mierlo heeft een lijst opgesteld met 37 
punten die voor D'66 van belang zijn; Wat hem betreft moeten al die punten even-
veel aandacht krijgen. Maar  Veltman  weet dat dat niet zal aanslaan. Hij stelt voor er 
één ding uit te halen, dat waarover het gaat: de democratie en het doorbreken van 
de partijpolitieke en staatsrechtelijke verhoudingen. De vastgelopen democratie, 
dat moet het speerpunt  wooden  dat van het initiatief D'66 een succes moet gaan 
maken.  Veltman  haalt Van Mierlo over om een tekst te maken die helemaal over dat 
ene onderwerp gaat. Voor Van Mierlo doet dat eigenlijk tekort aan het gedachte-
goed van de groep, maar ook hij beseft dat 37  punten teveel is om aantrekkelijk te 
presenteren.52 

De betrokkenheid van  Veltman  en  Hey  staat garant voor de onconventionele 
manier waarop het Initiatiefcomité D'66 zich presenteert.  Veltman  is verantwoorde-
lijk voor de gehele presentatie van D'66. De naam 'Democraten '66' is van hem 
afkomstig, evenals de keuze voor de huiskleur groen. Nico  Hey  ontwerpt het logo. 
Ook de vorm waarin het 'product' D'66 gestalte krijgt, komt uit de koker van  Velt-
man.  Met Van Mierlo spreekt hij af dat ze het Initiatiefcomité een pamflet zullen 
voorleggen, waaraan een adhesiekaart wordt gehecht om de reacties op het pamflet 
te kunnen meten. Voor één gulden zal het pamflet via de boekhandels te koop zijn.  
Veltman  wil bewust niet de geijkte paden bewandelen. In 1967 vertelt hij hierover in 
een interview: 'Hoewel ik duidelijk affiniteit met D'66 had, heb ik toch steeds 
getracht D'66 uitsluitend als een product te beschouwen dat aan de man gebracht 
moest worden. Het program was het product, Van Mierlo de verpakking.'53 Politie-
ke ideeën 'verkopen' als een product met gebruikmaking van moderne marketing-
technieken, alsmede de taal waarin de ideeën van de beweging worden verwoord, 
zijn een noviteit in politiek Nederland. 4  

Op JO september komt het Initiatiefcomité opnieuw bijeen. Van Mierlo en  Velt-
man  leggen de initiatiefgroep hun ontwerppamflet voor. Voor veel mensen is het 
Appèl een teleurstelling. Al het werk dat ze op zaterdagen tot stand hebben 
gebracht, is teruggebracht tot de kleine lettertjes op de achterkant van het Appèl en 
de boodschap over de democratie staat prominent aan de binnenkant. Men ver-
wachtte een soort brochure met daarin de tekst die ze met z'n allen hebben aange-
nomen en niet dit militante pr-verhaal. De marketingaanpak van  Veltman  valt niet 
bij iedereen in goede aarde en leidt tot felle gedachtewisselingen tussen de leden van 
de initiatiefgroep.55  Van Mierlo en  Veltman  weten de initiatiefnemers echter te 
overtuigen en aan het eind van de dag gaat het Initiatiefcomité unaniem akkoord. 
Uiteindelijk zullen 36 'initiatiefnemers' het Appèl ondertekenen. 
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De politiek niet gebruikelijke aanpak van de initiatiefnemers, het uitbrengen van 
een politiek pamflet om de ideeën van het Initiatiefcomité met een marketingachti-
ge aanpak te 'verkopen' en de reacties bij het publiek te peilen, weerspiegelt de 
ondogmatische en onconventionele manier waarop D'66 de aanval op de gevestigde 
orde inzet. Op 15 september 1966 presenteert het Initiatiefcomité D'66 haar 'Appèl' 
in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.  56  Het Appèl is het visitekaartje van de 
groep initiatiefnemers. Hieronder volgt de inleiding van het Appèl: 

Aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze 
democratie. Zeer geachte medeburger. Dit Appèl wordt tot u gericht door een 
groep landgenoten. Wij hebben met elkaar gemeen een gevoel van hachelijk-
heid aangaande sommige verschijnselen in onze parlementaire democratie. 
Dat heeft ons bij elkaar gebracht. Wij zijn geen politici. Wij willen dat in dit 
stadium ook niet zijn. Wat wij hier en op de volgende pagina's schrijven is niet 
bedoeld als scherp geslepen politiek manifest. Het is een globale presentatie 
van onze ongerustheid, onze mening omtrent de oorzaken van de malaise en 
onze denkbeelden over verbetering. 

Wij zijn mening dat ons staatsbestel bedroevend functioneert. Het politieke 
spel moet nog steeds worden gespeeld volgens regels die dateren uit de vorige 
eeuw. Die regels zijn in de jaren na 1848 opgesteld voor een maatschappij die 
niet te vergelijken is met de onze. De turbulente ontwikkelingen sinds 1900 

hebben onze samenleving immers ingrijpend veranderd. Maar nog steeds moe-
ten regeerders en parlement het doen met de codes van een voorbij tijdperk. 
De laatste presenteren de bittere gevolgen daarvan zich met steeds grotere fre-
quentie. 

Mogen wij spreken van een ernstige devaluatie? Wij menen van wel. En wij 
zijn daarover ten zeerste bezorgd. 

Omdat het waarschijnlijk is dat vele Nederlanders onze bezorgdheid delen, 
hebben wij dit pamflet geproduceerd. De bedoeling ervan is de heersende 
ongerustheid te mobiliseren om mogelijkerwijs een beweging op gang te bren-
gen die onze staatsvorm nieuwe, vitale inhoud geven kan. 

Op pagina 3  en  4  van dit Appèl treft u onze schets aan, die aantoont hoezeer 
ons democratisch stelsel is verstroefd en welke de euvels en onbetamelijkheden 
kunnen zijn die daaruit volgen. Wij hebben ook onze gedachten geformuleerd 
voor een Plan tot een nieuwe, faire, energieke democratie. 

Wat kan men doen met zo'n plan? Wij hebben daar lang over nagedacht. 
Men zou op basis ervan een pressiegroep kunnen vormen en activiteiten kun-
nen ontplooien binnen de bestaande partijen. De hoop dat zulks effectief 
werkt kan echter slechts een zeer breekbare zijn. Ten eerste omdat de gevestigde 
groeperingen de huidige constellatie krampachtig in stand houden, uit angst 
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voor verlies van stemmen. Ten tweede omdat de ervaring heeft geleerd wat het 
pijnlijk lot is van minderheidsgroeperingen binnen de bestaande partijen. 

Wij moeten helaas concluderen dat de enige manier om werkelijk pressie uit 
te oefenen gelegen is in bedreiging met electoraal verlies. De onwrikbare con-
sequentie van die conclusie is het oprichten van een nieuwe politieke partij. 
Wanneer deze partij inderdaad zou worden opgericht zou zij bijvoorbeeld 
Democraten '66 kunnen heten. Het vaststellen van een nieuwe naam is echter 
een zaak voor later. Voorlopig kunnen wij het daar, voor het gemak, op hou-

den. 
Het stichten van een nieuwe partij is echter geen geringe onderneming. Wij 

zijn niet uit op politieke lauweren. Wij voelen er bovendien niet voor om als 
zoveelste splinterpartij het democratisch functioneren van de ze kamer nog 
verder te ontkrachten. Wij, zullen daarom de stappen die nodig zijn voor de 
oprichting van een politieke partij niet roekeloos zetten. Eerst willen wij de 
overtuiging hebben dat velen onder u onze bezorgdheid delen en onze sugges-
ties toejuichen. Pas als u ons een reëel perspectief biedt zullen wij handelen. 

U vindt in deze folder een geperforeerde adhesiekaart. Wij nodigen u uit 
hem in te vullen, te frankeren en te verzenden. Als aantal en belangrijkheid van 
de reacties die ons bereiken dat rechtvaardigen zullen wij inderdaad een nieuwe 
politieke partij in het leven roepen.' 

'Tenslotte nog dit: wilt u bedenken dat niet wij maar u beslist of onze demo-
cratie een nieuwe levenskans krijgt? Het is uw reactie die D'66 mogelijk zal 

maken - of niet. 
Stuur ons uw adhesie. Want er gebeuren treurige dingen in ons land. En het 

is goed en zinvol daaraan een eind te maken. 

Met de meeste hoogachting. Het Initiatiefcomité D'66, 15 september I966.' 57 

De media reageren positief-kritisch op de komst van de Democraten. Positief, 
omdat hun poging om iets aan de bestaande situatie te doen, wordt gewaardeerd. 
Kritisch, omdat er de nodige vraagtekens worden gezet bij de staatsrechtelijke voor-
stellen en de levensvatbaarheid van de nieuwe partij-in-wording. Het Algemeen 

Handelsblad is van mening dat de voorstellen van de Democraten een eerlijke en 
zorgvuldige beoordeling verdienen en sluit het niet uit dat D'66 'een verfrissend ele-

ment brengt in de gezapigheid van politiek Nederland'.58  De Telegraafspreekt van 

'een positieve bijdrage tot de inderdaad dringend noodzakelijke vernieuwing van 
onze democratie'.  59  Weekblad Elsevier en Het Parool verwachten echter dat het lot 

van de nieuwe groepering een bestaan als splinterpartij zal zij n.6° 
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De oprichting van de partij 

Het Appèl slaat aan en op het voorlopige secretariaat stromen de adhesiekaarten 
met honderden tegelijk binnen. Binnen een week betuigen 2.500 Nederlanders hun 
steun aan de initiatiefnemers, een respons van 20% op 12.500 verkochte exemplaren 
van het Appèl.  61  Ook nu blijkt dat de initiatiefnemers op steun vanuit met name de 
Randstad mogen rekenen. Van de 2.500  adhesiebetuigers is driekwart afkomstig uit 
de Randstad. Maar liefst een kwart is afkomstig uit Amsterdam.62  Uit een door het 
NIPO gehouden enquête op 26 september, blijkt de nieuwe groepering bij deelname 
aan de verkiezingen op % van de stemmen te mogen rekenen. 

Nu het Appèl een succes is, is het moment gekomen om te beslissen hoe het ver-
der moet. Op 14 oktober komen de ondertekenaars van het pamflet weer bij elkaar, 
samen met zo'n honderd adhesiebetuigers. In het Appèl hebbende initiatiefnemers 
beloofd dat wanneer voldoende Nederlanders hun initiatief steunen, zij over zullen 
gaan tot het oprichten van een nieuwe politieke partij. Vijf weken na het verschij-
nen van het Appèl zijn de initiatiefnemers overtuigd van het 'reële perspectief' waar 
ze in het Appèl om hebben gevraagd. De overweldigende steun voor hun ideeën 
vormt de rechtvaardiging voor een nieuwe politieke partij, die zal proberen als con- 
current van de bestaande partijen de politieke, staatsrechtelijke en maatschappelijke 
ideeën uit het Appèl in de praktijk te verwezenlijken. Op iz. oktober 1966, nog geen 
24 uur na de 'nacht van Schmelzer' wordt de nieuwe politieke partij Democraten 
'66 opgericht. Om 13.00 uur maakt voorzitter Van Mierlo het nieuws bekend.63  
Een nieuw initiatief in de Nederlandse politiek is geboren. 

Volgens het Appèl zou op ij november een oriëntatiecongres worden georganiseerd, 
gevolgd door het oprichtingscongres op ij januari 1967. Na de val van het kabinet- 
Gals  is echter besloten de reguliere Tweede-Kamerverkiezingen van 1967 enkele 
maanden te vervroegen en te laten plaats vinden in februari 1967. De Democraten 
zijn daardoor gedwongen hun tijdpad aan te passen. Besloten wordt om de twee 
geplande congressen te combineren en half december het eerste partijcongres te 
houden, waar partijprogramma en kandidatenlijst zullen worden vastgesteld. Het 
Initiatiefcomité, aangevuld met de adhesiebetuigers, wordt verdeeld in werkgroe-
pen om voorstellen voor het partijprogramma te maken. Ondertussen wordt de 
nieuwe partij nog net op tijd in het Kiesregister ingeschreven, waarmee deelname 
aan de verkiezingen is verzekerd. 

Op 17 en 18 december 1966 wordt het oprichtingscongres van n'66 gehouden. 

Enkele honderden kersverse Democraten komen naar de Amsterdamse Rm om de 
nieuwe partij leven in te blazen. Een aantal huishoudelijke zaken moet worden afge-
rond en het partijprogramma en de kandidatenlijst moeten worden vastgesteld. 
Sectiegewijs buigt het congres zich over de diverse hoofdstukken van het concept-
programma, om het vervolgens plenair vast te stellen. Een daartoe benoemde com-
missie zal op basis van het partijprogramma een verkiezingsprogramma opstellen. 
Het wordt een enorm chaotisch congres. Er zijn honderden amendementen inge- 
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diend Het ongeremde enthousiasme van de aanwezige Democraten in combinatie 
met de democratische vorm van besluitvorming brengen een bezoeker van het con-
gres ertoe te spreken van een 'Poolse landdag', een term die door media gretig wordt 
overgenomen.64  

Na twee dagen loopt de huur van de rr af zonder dat de kandidatenlijst en het 
programma zijn vastgesteld.65  Het is niet gelukt. De Democraten hebben té demo-
cratisch iedereen spreekrecht gegeven, er moesten te veel moties worden behandeld 
en de stemprocedures hebben te veel tijd gevraagd. De tijd is om en de partij is niet 
van de grond gekomen. Teleurgesteld verlaten de mensen de vergaderzaal. Voorzit-
ter Van Mierlo besluit het bestuur bijeen te roepen. Als we het nu opgeven, is het 
hele initiatief afgelopen, houdt Van Mierlo hun voor.66  De enige manier om het ini-
tiatief te redden is om nu iedereen in de hal tegen te houden en de mensen te vragen 
om tussen kerst en de jaarwisseling terug te komen om de zaak in één dag af te ron-
den. Terwijl de congresgangers in de hal van de it4i staan te wachten op wat komen 
gaat, klimt Van Mierlo in een aldaar geplaatst kunstwerk. Aan de samengedromde 
congresgangers vraagt Van Mierlo hoeveel mensen er bereid zijn om terug te komen 
om het congres af te ronden. Tot zijn verbazing blijkt vrijwel iedereen dat te willen, 
een teken dat hij niet in de wind kan slaan. Van Mierlo roept iedereen op het con-
gres op 'derde kerstdag' voort te zetten.67  Volgens velen redt Van Mierlo met zijn 
actie D'66. Zonder de oproep van de voorzitter van het Initiatiefcomité zouden de 
congresgangers vrijwel zeker naar huis zijn teruggekeerd zonder dat de nieuwe partij 
daadwerkelijk van de grond zou zijn gekomen. 

Op 27 december verzamelen 400 mensen zich in Krasnapolsky om het congres af 
te ronden. Met z'n allen blazen ze het initiatief van Gruijters en de zijnen leven in. 
Hans van Mierlo, voorzitter van het Initiatiefcomité, maar tot op dat moment nog 
steeds niet van plan op de actieve politiek in te gaan, wordt door het congres geko-
zen tot lijsttrekker. Ook nu probeert Van Mierlo de boot af te houden. Van Mierlo 
vindt dat Hans Gruijters lijsttrekker moet worden. Maar onder druk van diezelfde 
Hans Gruijters aanvaardt Van Mierlo toch het lijsttrekkerschap.68  Gruijters verkiest 
de laatste plaats op de kandidatenlijst, hij zal niet namens de nieuwe partij in de 
Tweede Kamer plaatsnemen. Ook mede-initiatiefnemer  Baehr,  vanaf het begin 
voorstander van een beweging, stelt zich niet kandidaat, tot grote onvrede van Van 
Mierlo, die tegen wil en dank lijsttrekker is geworden. Hij voelt zich in de steek 
gelaten door de mensen die er wel voor kozen om D'66 op poten te zetten, maar het 
uiteindelijke werk aan hem laten.  69  Niettemin is Van Mierlo bereid die verantwoor-
delijkheid op zich te nemen. Onder zijn leiding zal de nieuwe partij in februari aan 
de verkiezingen deelnemen. 

Het eerste partijprogramma 

Op het oprichtingscongres in december 1966 wordt het 'Politiek program van de 
Democraten '66' vastgesteld.70  Het eerste partijprogramma van D'66 is gebaseerd 
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op 'de kleine lettertjes' uit het Appèl. Wat direct opvalt is de expliciete doelstelling 
die de nieuwe partij in het partijprogramma verwoordt: 'De partij heeft tot doel 
voor Nederland en, zo mogelijk, andere landen bij te dragen tot de geestelijke en 
materiële ontplooiing van alle mensen, ongeacht hun levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, nationaliteit, taal, maatschappelijke afkomst of sexe. Daartoe zal de 
partij streven naar een radicale democratisering van de Nederlandse samenleving in 
het algemeen en van het Nederlandse politieke bestel in het bijzonder Zo alge-

meen als de doelstelling is geformuleerd, zo uitgesproken is men over het daartoe 
meest geëigende middel, de radicale democratisering. Het programma stelt ook 
duidelijk dat radicale democratisering geen doel op zich is. Het is het middel dat 
moet bijdragen aan de maximale ontplooiingsmogelijkheden voor alle mensen. De 
nadruk ligt echter niet zozeer op de doelstelling maar op het middel. 

In het partijprogramma is expliciet de pragmatische inslag van de nieuwe partij 
verwoord. Hierover wordt gesteld: 'Ten aanzien van de middelen welke gehanteerd 
behoren te worden om deze doeleinden te bereiken, wordt geen speciale voorkeur 
uitgesproken. De doelmatigheid zal zoveel mogelijk de keuze bepalen, in het bij-
zonder waar het de mate betreft, waarin de overheid moet worden ingeschakeld.' 

Pragmatisch is men ook over de eigen opvattingen. Het politiek program zal 
periodiek worden aangepast aan de zich wijzigende normen en omstandigheden. 
Hiertoe wil de partij 'de maatschappelijke ontwikkelingen kritisch volgen en het 
ontstaan van nieuwe noden en vraagstukken tijdig signaleren.' Met andere woor-
den: het programma van D'66 is geen blauwdruk voor een ideale toekomstige 
samenleving. Nieuwe feiten en omstandigheden kunnen het te allen tijde noodza-
kelijk maken dat ingenomen standpunten worden gewijzigd. Maatschappelijk ver-
ouderde principes mogen niet verworden tot een keurslijf dat een vereiste aanpak 
van nieuwe maatschappelijke problemen in de weg staat. Een standpunt dat even-
eens is terug te vinden in de afkeer van de bestaande ideologieën, waartegen de par-
tij-in-oprichting reeds in het Appèl ageerde. Het programma begint zelfs met de 
stelling dat 'de ideologieën van de bestaande partijen geen antwoord meer geven op 
de vragen die ons bezighouden. Velen zouden liever hun stem uitbrengen op grond 
van een moderne visie op heden en toekomst dan op grond van politiek gezien ver-
ouderde beginselen.' De principiële beginsellooshid betekent echter niet dat de 
Democraten als politieke opportunisten gezien moeten worden: 'De partij zal 
onduidelijkheid trachten te bestrijden en daarom een duidelijk consequent beleid 
voeren, waarin het programma voorop staat.' Ironisch genoeg zal het juist die 
onduidelijkheid zijn waarop de nieuwe partij nog tot in lengte van jaren zal worden 
aangevallen. 

Vanzelfsprekend is in het partijprogramma een prominente plaats ingeruimd 
voor het hoofdstuk Staatsrecht. Dit hoofdstuk borduurt, vaak letterlijk, voort op de 
betreffende passages in het Appèl. Centraal staan de rechtstreekse verkiezing van de 
minister-president, invoering van een districtenstelsel, afschaffing van de opkomst-
plicht, verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar zi jaar en een betere toerusting 
van het parlement. Na een tussenperiode waarin de burgemeester op voordracht 
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van de gemeenteraad wordt gekozen, dient ook deze ambtsdrager rechtstreeks te 
worden gekozen. Met de voorstellen voor de staatsrechtelijke vernieuwing willen de 
Democraten haast maken. OP  korte termijn moet een staatscommissie worden 
ingesteld ter bestudering van het districtenstelsel en ter voorbereiding en wijziging 
van de Kieswet en de Grondwet. 

r D'66 is geen overtuigd voorstander van de invoering van het referendum. Tijdens 
het programmacongres van de Democraten is dit voorstel afgestemd. In het partij-
programma neemt de partij ten aanzien van het referendum dan ook een uiterst 
behoedzaam standpunt in. 'De mogelijkheden en wenselijkheden van een referen-
dum in bijzondere omstandigheden dient nader te worden bestudeerd.' Met bijzon-
dere omstandigheden wordt bedoeld 'vraagstukken van grote betekenis voor ons 
gehele volksleven.' Op staatsrechtelijk gebied is D'66 verder voorstander van de 
invoering van zogenaamde hearings ter versterking van het tegenwicht van het par-
lement, afschaffing van de Eerste Kamer bij de invoering van het 'Parlement-nieu-
we-stijl' en vergaande decentralisatie. 'Waar decentralisatie mogelijk is, is zij 
gewenst', aldus het programma. 

Opvallend is ook de plaats die het onderwerp 'vrijheidsrechten' in het program-
ma krijgt. Voor D'66 zijn grondrechten onlosmakelijk verbonden met democratie. 
De partij zou dan ook het liefst zien dat de grondrechten in de Grondwet worden 
vastgelegd. 'Een democratie die werkelijk leeft is dienstbaar aan de vrije gedachte-
vorming van de burger.' 

In het hoofdstuk 'Wet en recht', een duidelijke weerslag van de gebeurtenissen in 
de zomer van 1966, worden de toepassing van rechtsregels en het functioneren van 
de politie aan de kaak gesteld. In het sociale hoofdstuk wordt een evenwicht gezocht 
tussen economische groei en sociale rechtvaardigheid. Gesteld wordt dat welzijn 
door meer factoren wordt bepaald dan meer inkomen alleen. De economische para-
graaf is gericht op het bevorderen van de economische groei op lange termijn. D'66 
is een sterk voorstander van langetermijnpolitiek. Het is de eerste partij die de rege-
ring ieder jaar een 'meerjarenplan' voor een periode van vier jaar wil laten opstellen, 
waarin de beleidskeuzes voor de komende periode naar voren komen. Verder pleit 
D'66 voor de invoering van een meerjarenbegroting. Ook op emancipatiegebied 
loopt D'66 voor ten aanzien van de andere partijen. De Democraten willen het 
echtscheidingsrecht moderniseren en fiscale maatregelen invoeren ter bevordering 
van de economische zelfstandigheid van vrouwen. Op financieel terrein pleit D'66 
voor een verschuiving van directe naar indirecte belastingen. 

Tenslotte neemt de buitenlandparagraaf een belangrijke plaats in het D'66-pro-
gramma in. Centraal hierin staat 'de Nederlandse bijdrage aan de intensivering van 
de internationale samenwerking en de vermindering van de internationale spannin-
gen in de wereld.' Ook hier kiest D'66, evenals op het gebied van de binnenlands 
politiek, voor 'het doorbreken van verouderde ideologische uitgangspunten en 
denkpatronen'. De Democraten weten de aandacht op zich gevestigd met voorstel-
len als erkenning van de DDR en stopzetting van de bombardementen op Vietnam. 
D'66 pleit hartstochtelijk voor ontspanning tussen Oost en West en spreekt zich uit 
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tegen verdere verspreiding van kernwapens. In het licht van de internationale oriën-
tatie profileert D'66 zich als een sterk pro-Europese partij. 'D'66 streeft naar een 
verdere uitbreiding van de samenwerking binnen de bestaande drie Europese 
gemeenschappen (EEG, EGKS en  Euratom,  vdl). De economische integratie zal daar-
bij de motor moeten zijn van de politieke integratie. Het programma spreekt van 
een 'toekomstig Europa in federatief verband', gebaseerd op dezelfde beginselen van 
democratie en individuele vrijheidsrechten als die de partij in Nederland nastreeft. 
Ook met het idee van een federaal Europa is D'66 haar tijd ver vooruit. 

Al met al presenteren de Democraten een radicaal vooruitstrevend programma 
waarmee zij de aandacht op zich weten te vestigen. 

De Tweede-Kamerverkiezingen 

De beschikbare tijd tot de verkiezingen op 15 februari is gering, evenals de beschik-
bare middelen. De marketingachtige aanpak die het Initiatiefcomité heeft gehan-
teerd wordt ook gebruikt bij de verkiezingscampagne van de nieuwe partij. Ook nu 
is de hand van Martin  Veltman  duidelijk zichtbaar. Reclamebureau FHV verzorgt 
niet alleen de folders en affiches, maar adviseert de hele aanpak van de D'66-cam-
pagne, iets wat tot dan toe niet gebruikelijk is bij verkiezingscampagnes.'  Veltman  
wil D'66 verkopen aan de hand van wat in de marketing  unique selling  pointswordt 
genoemd. In het geval van D'66 is dat lijsttrekker Van Mierlo. Van Mierlo wordt 
gepresenteerd als 'mr. Hans van Mierlo', Hans om hem zo veel mogelijk te laten 
overkomen als een 'gewone jongen', meester om hem net iets boven het gewone uit 
te tillen.72  D'66 gaat niet ouderwets met een bus op tournee door Nederland, maar 
kiest ervoor om de boodschap over te brengen door in een beperkt aantal adverten-
ties de speerpunten van de partij stellig neer te zetten. Martin  Veltman  is verant-
woordelijk voor de teksten. In zijn bewoordingen betoogt D'66 in een aantal pagi-
nagrote advertenties: 

'Dit is de tijd voor vernieuwing. Het huidige bestel is ziek en moe. Het schip-
pert en weifelt. Wij willen het doorbreken. Wij villen een nieuwe democratie. 
En een nieuw kiesstelsel. En een praktische politiek. En duidelijkheid. En 
openheid. En vrijheid. Wij willen dat u ook weer wat te zeggen krijgt. En 11?'73  

Deze tekst is ook te lezen op het eerste verkiezingsaffiche van D'66. Daarnaast ver-
schijnen er tijdens de campagne ook reclameborden langs de weg die nauwelijks 
leesbaar zijn. Wederom een idee van Veitman. Op de borden staat in kleine letter-
tjes: 'Waarom zou u zich blindstaren op de andere politieke partijen, als D'66 u een 
blikt gunt in de kleine lettertjes van het contract tussen kiezer en gekozene!'74  Om 
het te kunnen lezen is het nodig om echt vlak voor het bord te gaan staan, en dat is 
nu juist de bedoeling. Volgens bedenker  Veltman  is het idee achter de borden dat de 
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mensen maar eens de moeite moeten nemen om naar het bord toe te lopen om te 
kunnen lezen wat er staat. 

Voor de zendtijd die D'66 in de aanloop naar de verkiezingen krijgt toegewezen, 
moet een promotiefilm worden gemaakt. Begin januari wordt hierover gebrain-
stormd door Gruijters, Van Mierlo,  Veltman,  regisseur Leen Timp en cameraman 
Wim ter Velden. Van de promotiefilm hangt veel af. De televisie begint een steeds 
groter bereik bij het publiek te krijgen en vormt dus een uitstekend medium om 
D'66 aan de man te brengen.75 De Democraten willen het wel op een originele 
manier aanpakken, de bekende paden zijn reeds door andere partijen bewandeld. 
Leen Timp is van mening dat D'66 niet moet kiezen voor wat hij noemt 'de gemak-
kelijke journalistieke aanpak', een interview op straat en in de studio. 6  Timp voelt 
hier niets voor, de promotiefilm van D'66 moet net zo vernieuwend zijn als de partij 
zelf. Timp stelt voor om lijsttrekker van Mierlo met de camera te volgen op weg 
naar de studio, onderweg hardop denkend over wat er allemaal mis is met de demo-
cratie. Eenmaal bij de studio aangekomen zal Van Mierlo zich rechtstreeks tot het 
publiek richten om de boodschap van D'66 over te brengen. Het idee wordt enthou-
siast overgenomen. Afgesproken wordt dat  Veltman  de tekst zal schrijven die Van 
Mierlo hardop zal 'denken'. Ter Velden maakt de opnamen van Van Mierlo, diep in 
de kraag gestoken, met zijn karakteristieke manier van lopen op weg naar de 
studio.77  Timps gouden formule zal resulteren in één van de beroemdste promotie-
films uit de Nederlandse politieke geschiedenis. 

De middelen waarmee de Democraten de campagne moeten voeren zijn uiter-
mate gering: voor de verkiezingen heeft de nieuwe partij ongeveer 30.000 gulden 
beschikbaar. Het succes van D'66 is dan ook een kwestie van geloof, enthousiasme 
en engagement. Mensen als  Hey  en  Veltman  bieden hun diensten gratis aan, dank-
zij hun verbondenheid met de ideeën van Gruijters en de zijnen. In de campagne 
van de Democraten gaat het er even ongeorganiseerd aan toe als tijdens het eerste 
congres van de nieuwe partij. De Organisatie stelt nog niet veel voor. Iedereen belt 
met elkaar en komt te pas en te onpas bij elkaar. Partijvoorlichter Huijgens maakt 
voor alle kandidaten kopieën van krantenknipsels, zodat het ene Kamerlid-in-spe 
weet wat een ander Kamerlid-in-spé aan de andere kant van het land heeft gezegd 
en daar niet teveel tegenin gaat, zodat de partij één boodschap uitdraagt.78  De 
meest wilde ideeën voor de campagne worden besproken. Zo is er het idee om met 
een tractor over de snelweg te gaan rijden en met een groot stempelkussen 'D'66' op 
het wegdek te zetten. Het idee zal nooit worden uitgevoerd.79  De Democraten van 
lijst 17 dragen niettemin in belangrijke mate bij aan het feit dat de verkiezingscam-
pagne van 1967 de levendigste campagne na de Tweede Wereldoorlog i580,  niet 
alleen omdat D'66 een serieuze bedreiging voor de gevestigde partijen is, maar ook 
door de aandacht die uitspraken van D'66'ers tijdens de campagne trekken. Eén van 
de belangrijkste uitspraken wordt gedaan door lijsttrekker Van Mierlo, tijdens een 
persconferentie in februari 1967. Tijdens deze persconferentie geeft Van Mierlo een 
toelichting op de door D'66 zo vurig gewenste vernieuwing van het partijstelsel. 
Volgens Van Mierlo hebben de grote volkspartijen (met name Kvp en PVDA) hun 
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taak (de emancipatie van respectievelijk katholieken en arbeiders) volbracht. De 
oude strijdpunten zoals de schoolstrijd, het kiesrecht en de sociale kwestie zijn gro-
tendeels opgelost. Op de nieuwe vragen geven de bestaande partijen geen afdoende 
antwoorden meer. Het oude stelsel dient te worden herzien door een hergroepering 
van progressieve en conservatieve krachten die elkaar vinden op programmatische 
basis in plaats van een ideologie. Op de vraag van een journalist welk lot de bestaande 
partijen daarbij is beschoren, antwoordt Van Mierlo: 'Die moeten dan maar ont-
ploffen.' Deze uitspraak van zal later bekend worden als Van Mierlo's 'onploffings-
theorie'. 

Niet alleen met de befaamde promotiefilm maakt D'66 gebruik van de nieuwe 
mogelijkheden die de televisie als massamedium bieden, ook het lijsttrekkersdebat 
speelt een belangrijke rol. Tijdens het laatste debat voor de verkiezingen, waaraan 
alle lijsttrekkers deelnemen, weet Van Mierlo zich als een volwaardig politicus te 
presenteren. Zijn optreden draagt bij aan het beeld van n'66 als een jonge, dynami-
sche partij, waardoor nog veel kiezers over de streep worden getrokken.8' 

Zeven Zetels 

15 februari 1967 zal een gedenkwaardige dag worden in de Nederlandse politieke 
geschiedenis. Vier maanden eerder hebben de leden van het Initiatiefcomité onder-
ling een peiling gehouden van het te behalen percentage stemmen bij de aanstaande 
verkiezingen. Het gemiddelde percentage dat de initiatiefnemers toen op een briefje 
schreven was 4,5%. Dat zou betekenen dat D'66 met zeven zetels haar debuut zou 
maken. En Van Mierlo heeft niet geschroomd om het vertrouwen dat de initiatiefne-
mers in zichzelf hebben, naar buiten te brengen. Tijdens de persconferentie op i 
september 1966, de dag dat D'66 zich aan het Nederlandse publiek presenteerde, 
heeft Van Mierlo zich laten ontvallen dat D'66 in staat moet worden geacht om toch 
zeker zes zetels in de Tweede Kamer te bemachtigen.  82  Die uitspraak heeft verwach-
tingen geschapen. Eén zetel minder en de media zullen melden dat het verkiezingsre-
sultaat van D'66 teleurstellend is. Maar de zes zetels van Van Mierlo zien de Demo-
craten zelf als een soort ondergrens. De partij voelt er niets voor om als splinterpartij 
in de marge van de politiek te opereren. Indien die zes zetels niet worden gehaald, 
denken Van Mierlo en de zijnen zelfs serieus over stoppen. De initiatiefnemers heb-
ben reeds besloten dat er in juli een structuurcongres zal plaatsvinden. Als n'66 met 
minder dan zes zetels in de Kamer komt, zal aan dat congres de vraag worden voorge-
legd of de partij door moet gaan of niet. De Democraten realiseren zich dat dat 
staatsrechtelijk niet juist is en aan de kiezers is het ook niet uit te leggen dat hun stem 
dan weggegooid is, maar het is wel het gevoel dat bij de Democraten leeft: D'66 mag 
geen splinterpartij worden. Als het minder dan zes zetels worden, dan worden de 
lopende zaken netjes afgewikkeld en dan houdt D'66 ermee op.  83 
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De verkiezingsuitslag maakt in één klap een einde aan de onzekerheid. Met 4,47% 
van de stemmen behaalt de nieuwe partij zeven zetels in de Tweede Kamer. Op  het 
randje, want de zevende zetel is een restzetel. De uitslag is nagenoeg gelijk aan de 
voorspelling die het Initiatiefcomité vlak voor de oprichting heeft gedaan. 

De entree van D'66 in de politiek is een ongekend fenomeen in de Nederlandse 
politieke geschiedenis. De adhesiebetuigingen voor de ideeën in het Appèl hadden 
reeds aangegeven dat de nieuwe partij op aanzienlijke steun zou mogen rekenen 
indien ze aan de verkiezingen zou meedoen. Nu krijgt de jonge partij van de kiezers 
de kans om de ideeën die ze in het Appèl heeft gelanceerd in de praktijk te brengen. 
Dat een stem op n'66 een uiting is van vertrouwen in de nieuwe partij, blijkt ook uit 
kiezersonderzoek. 30% van de D'66-kiezers heeft veel vertrouwen in de partijleider, 
Van Mierlo, terwijl dit voor het gehele electoraat i% is. Ook het aantal D'66-
kiezers dat vertrouwen heeft In de door de partij voorgestelde maatregelen is met 
29% ruimschoots hoger dan de 14% van het gehele electoraat.84  Ook voor de 
Democraten zelf is de uitslag een enorme verrassing. Velen hadden het niet voor 
mogelijk gehouden dat D'66 zo'n groot succes zou hebben.85  Onder de kop Star  
rises  in  Dutch  po1itics86 haalt de overwinning van D'66 de voorpagina van de New 
York  Times.  Een foto van de feestvierende Democraten, met Van Mierlo die triom-
fantelijk een bierflesje in de lucht houdt, gaat de hele wereld over.87  Ook grote 
Europese kranten als  The Times  en Le Monde schrijven over het succes van de 
Nederlandse Democraten. De Telegraafschrijft in een reactie te hopen 'dat het resul-
taat van D'66 de grote partijen zal dwingen ernst te maken met het ontwerpen van 
een ander, meer op deze tijd afgestemd politiek systeem'88  Het Algemeen Handels-
blad, vanaf het eerste initiatief een D'66-gezinde krant, schrijft: 'Het grote gevaar 
dat D'66 bedreigt, is dat de fakkel die zij ontstoken heeft gaandeweg dooft en dat zij 
in het gareel van de parlementaire samenleving ongewild afglijdt naar het gezapige 
zelfbehagen, waarin de gevestigde partijen verkeren.'89  De Democraten zijn 
gewaarschuwd. 

Het electorale succes van D'66 is voor een belangrijk deel te verklaren uit de 
nieuwheid van de partij en de mogelijkheid die de partij biedt om op een nogal vrij-
blijvende manier protestgevoelens tot uitdrukking te brengen.90 52% van de stem-
men op D'66 is een zogenoemde proteststem.9' Terecht stelt lijsttrekker Van Mierlo 
op de avond van de verkiezingen vast 'dat de kiezers duidelijk hun wantrouwen heb-
ben uitgesproken ten opzichte van de bestaande politieke situatie'.92  Veel D'66-kle- 
zers zich uit voor het rechtstreeks kiezen van de minister-president, maar 
dit 'speerpunt' van D'66 blijkt niet het belangrijkste motief om op de Democraten 
te stemmen. Uiting geven aan bezwaren tegen het beleid van het kabinet en invloed 
uitoefenen op de samenstelling van het nieuw te vormen kabinet zijn voor de mees-
te kiezers belangrijkere motieven.93  D'66 is daarmee voor vooral dé protestpartij van 
1967.94  De protestpartij 'voor beter gesitueerden, beter opgeleiden en de beroeps-
groepen in het midden, woonachtig in de grote steden'9 , gelet op het gemiddelde 
profiel van de D'66-kiezer. Het protestkarakter van de stemmen op D'66 komt ook 
naar voren in kiezersonderzoek, dat aantoont dat de D'66-kiezers nauwelijks  bin- 
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ding hebben met de partij van hun keuze. Kiezers die op D'66 hebben gestemd, 
hebben 'een matige tot grote politieke belangstelling, maar tegelijkertijd een zwak-
ke verbondenheid met de partij.'96  De overtuiging bij het uitbrengen van de stem 
Op D'66 ontbreekt. 

De verkiezingsuitslag bevestigt de electorale dreiging die de Democraten willen 
vormen voor de bestaande partijen. D'66 wint kiezers van alle bestaande politieke 
partijen, met name van de VVD.97 De introductie van de nieuwe partij is van dien 
aard dat een aanzienlijke groei op langere termijn niet uitgesloten is, hetgeen een 
gevaar inhoudt voor het voortbestaan van de 'oude' partijen. D'66 komt uit kiezers-
onderzoek naar voren als 'krachtigste potentiële groeier', 20% van de nieuwe kiezers 
kiest voor de Democraten en met 15% is D'66 de meest genoemde tweede-
keuspartij.98  Slechts 2% noemt D'66 als partij waartegen men de meeste bezwaren 
heeft.99  Hoewel D'66 dus door de andere partijen fel aangevallen en bestreden 
wordt, is de appreciatie onder de kiezers groot. Voor andere partijen zou dit een 
teken kunnen zijn dat een strategie waarbij D'66 als potentiële partner wordt behan-
deld meer effect zal sorteren dan een 'aanvalsstrategie'. De PVDA zal deze les spoedig 
na de verkiezingen trekken. Het electoraat dat D'66 met haar pleidooien voor staats-
rechtelijke vernieuwing aanspreekt, is niettemin beperkt. Uit kiezersonderzoek 
blijkt dat de kiezers de materiële zaken als werkloosheid en woningnood belangrij-
kere politieke problemen vinden dan het functioneren van het staatsbestel. Slechts 
8% van het electoraat noemt het politieke bestel het belangrijkste probleem, tegen 
29% die de werkloosheid noemt en 21% die de woningnood als belangrijkste onder-
werp ziet.'  00  

'Een ware politieke aardverschuiving', zo luiden veel commentaren een dag na de 
verkiezingen.101  'De meest sensationele verkiezingen sinds de Eerste Wereld-
oorlog'102, schrijft de Volkskrant. De verkiezingen zouden een eind hebben gemaakt 
aan decennia van stabiliteit in de Nederlandse politiek. Grote verliezen zijn er voor 
de PVDA en de sr1. De PVDA verliest zes zetels en zakt ver onder het percentage van 
1946, toen de partij voor het eerst aan de verkiezingen deelnam. De KVP lijdt van alle 
partijen het grootste verlies. Voor het eerst haalt de, partij minder dan dertig procent 
van de stemmen en raakt daarmee acht Kamerzetels kwijt. De behoudende CHU 

verliest één zetel. Lichte winst is er voor de VVD (één zetel) en de ARP (twee zetels). 
De boerenpartij boekt een winst van vier zetels en komt daarmee op een totaal van 
zeven. 

Het beeld dat de Tweede-Kamerverkiezingen van 1967 een aardverschuiving 
teweeg gebracht zouden hebben, is echter voornamelijk te danken aan de grote 
winst van D'66 en het onder de 50%-grens zakken van de confessionele partijen. 103 
Twee regeringspartijen zijn hard afgerekend op de politieke perikelen van de afgelo-
pen tijd en twee antisysteempartijen (D'66 en  BP)  zijn door de kiezers beloond. 104 
Wel is het zo dat D'66 haar succes behaalt bij verkiezingen waarin eenderde van de 
kiezers op een andere partij stemt dan vier jaar eerder.  105  De stemmen op D'66 zijn 
voor een kwart (23,3%) afkomstig van de confessionele partijen. Ook voormalige 
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kiezers van de linkse partijen PVDA, PSP en CPN Zijn gezamenlijk goed voor een 
kwart van de D'66-kiezers. De VVD en  BP  zijn ieder verantwoordelijk voor één op de 
drie stemmen op D'66. 6,6% van het D'66-electoraat wordt gevormd door nieuwe 
kiezers.106  

zyp-leider Schmelzer is teleurgesteld over de winst van de Democraten, aangezien 
D'66 naar zijn mening 'geen reëel alternatief' is voor de bestaande partijen. 107 PVDA-
leider Den Uyl is geschokt door de verkiezingsuitslag en spreekt van 'een politieke 
crisissituatie'.108  Niet alleen vanwege het grote verlies van zijn eigen partij, maar 
ook vanwege het succes van D'66. De eerste avond na de verkiezingen, als de nieuw-
gekozen D'66-fractie met het hoofdbestuur in Krasnapoisky bijeen is, komt Den 
Uyl naar Krasnapolsky.109  In een lang gesprek bekent hij tegenover Van Mierlo dat 
hij de komst van de Democraten verkeerd heeft ingeschat. Volgens Van Mierlo is de 
PVDA-leider van mening dat al die mensen die op D'66 hebben gestemd, eigenlijk op 
de Partij van de Arbeid hadden moeten stemmen.' ° De verkiezingsdag in februari 
1967 legt de basis voor de houding die Den Uyl nog jaren opzichte van D'66 zal 
houden. Het is de aanleiding voor de 'omarmingstrategie' van de PVDA, bedoeld om 
de electorale dreiging van D'66 voor de PVDA te beteugelen.  111  

De dag na de verkiezingen komen de Democraten bij Van Mierlo thuis bijeen, de 
meeste nog aangeslagen van het feest dat tot diep in de nacht in Krasnapoisky heeft 
plaatsgevonden. Het serieuze werk gaat nu van start. Om te beginnen wordt de 
kersverse fractievoorzitter Van Mierlo bij de Koningin verwacht om namens zijn 
partij advies uit te brengen ten aanzien van de kabinetsformatie. Over mogelijke 
regeringsdeelname koesteren de Democraten weinig illusies. Hans van Mierlo heeft 
op de avond van de verkiezingen reeds gesteld dat hij niet verwacht dat andere par-
tijen bereid zullen zijn de hoofdpunten uit het D'66-programma over te nemen. 112 
De Democraten wijzen in hun advies aan de Koningin op het wantrouwen dat 
heerst jegens de grote partijen en de verwijdering tussen de overheid en de burgers. 
Ook wijzen ze op de manco's van de Nederlandse democratie: de gebrekkige 
invloed van de kiezers op de samenstelling van de regering en het regeringsprogram-
ma. Een nieuw te vormen regering dient aan deze problemen serieuze aandacht te 
besteden. Hervorming van het partijsysteem tot grotere eenheden, rechtstreekse 
verkiezing van de minister-president en invoering van een districtenstelsel dienen 
wat D'66 betreft tot de doelstellingen van de nieuwe regering te behoren. D'66 is 
bereid om mee te regeren, mits het regeerprogramma geen punten bevat 'welke 
direct in strijd zijn met een van onze programmapunten'113. Daarnaast dienen de 
andere partijen waarmee een regeringscoalitie wordt aangegaan in principe bereid 
te zijn 'het offer van hun partij te brengen'. Het is die laatste voorwaarde, de bereid-
heid van andere partijen om zichzelf op te heffen ten bate van een nieuw partijstel-
sel, waarmee D'66 voor zichzelf een drempel opwerpt voor deelname van D'66 aan 
een te vormen regering. Tijdens het gesprek van Van Mierlo met informateur Zijl-
stra, dat een uur duurt, wil Zijlstra vooral uitgelegd hebben wat D'66 toch wil met 
die staatsrechtelijke ideeën.114 Volgens Van Mierlo vindt Zijlstra de ideeën van de 
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Democraten geen onzin, maar wei gevaarlijk en onwenselijk.' 5  Zijlstra acht D'66 

voor de formatie verder 'niet " en betrekt de partij dan ook verder niet bij 
de vorming van het nieuwe kabinet. 

Aanloopproblemen 

Al snel blijkt dat de stijgende lijn van D'66 met het resultaat bij de Kamerverkiezin-
gen niet ten einde is. Bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle haalt 
D'66 korte tijd later bijna io% van de stemmen.'17  In een opiniepeiling gehouden 
in november 1967 is de partij zelfs goedvoor 24 Kamerzetels.' 18 

Terwijl de D'66-fractie in de Tweede Kamer de begrotingspolitiek van het 
kabinet-De Jong onderuit probeert te halen, valt bij veel Democraten het eerste - 
gratis - partijblad in de bus. De organisatorische opbouw van de partij bevindt zich 
op dat moment, een jaar na de formele oprichting van de partij, nog in een begin-
stadium. Door de enorme verkiezingswinst is de opbouw van de partij in een 
stroomversnelling gekomen. In een hoog tempo moeten alle leden en afdelingen 
worden georganiseerd. Vanuit het hele land komen verzoeken om afdelingen te 
mogen oprichten. Vanwege de gemeentelijke herindeling worden in Limburg tus-
sentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Doordat diverse mensen proberen 
te profiteren van het succes van D'66, ontstaat een  bandwagon-effect, die ook zijn 
keerzijde kent. De verkiezingswinst die de Democraten hebben geboekt bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen is voor de mensen met (al dan niet latente) politieke 
ambities erg aantrekkelijk. Op veel plaatsen ontstaan problemen over de kandida-
tenlijst. Avond na avond doorkruist partijvoorzitter Van Lookeren Campagne het 
land op weg naar afdelingsvergaderingen om ruzies bij te leggen over de samenstel- 
ling van de ii)'  

De partij is overvallen door het succes. Het hoofdbestuur houdt zich uitvoerig 
bezig met de organisatorische opbouw van de partij en de totstandkoming van sta-
tuten en huishoudelijk reglement.120  Bij het opbouwen van een partijorganisatie 
komt veel kijken, en het is bij de Democraten grotendeels vrijetijdswerk. Het plot-
selinge succes brengt een berg werk met zich mee órn adviezen, programma en Orga-
nisatie te maken. Er blijkt meer tijd nodig voor het uitwerken van de gedachten van 
D'66 dan men aanvankelijk verwachtte. Bovendien spelen gebrek aan tijd en erva-
ring een belangrijke rol. De handicap voor D'66 is ook dat het een partij is zonder 
enige traditie. Anders dan de andere partijen, die veelal een heel apparaat tot hun 
beschikking hebben, moet D'66 het nog zonder partijorganisatie doen. De partij 
wordt opgezet door amateurs. Veel komt dus aan op de inspiratie van de Democra-
ten. Dat er in het begin fouten worden gemaakt, spreekt voor zich en wordt ook 
niet als probleem gezien. 121 

De partijorganisatie in het land krijgt langzaamaan structuur. Een 'landelijke 
opbouwcommissie', ondersteund door regionale commissies, begeleidt, adviseert 
en coördineert de oprichting van afdelingen en werkgroepen. Een propagandacom- 
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missie bereidt een ledenwerfactie voor, politieke werkgroepen adviseren de fractie 
en werken voorstellen uit. De organisatiecommissie denkt na over de Organisatie 
van D'66 en de reglementencommissie houdt zich bezig met voorstellen voor het 
Huishoudelijk Reglement.122  Vanaf I mei 1967 heeft D'66 ook een eigen partijsecre-
tariaat. Het huis van de familie Visser wordt ingeruild voor het pand aan de Keizers-
gracht 576 1fl Amsterdam. 

Eind 1967 heeft de partij heeft 3.700 leden en 68 afdelingen. Dat relatief kleine 
aantal leden is voor de Democraten een groot probleem. Als gevolg hiervan is de 
financiële situatie van de partij slecht, mede doordat de verkiezingen handenvol 
geld hebben gekost. In 1967 is slechts i% van de D'66-stemmers ook lid van de par-
tij. Ter vergelijking: Bij de ARP is dit percentage 14%, bij de icvp '1%, bij de PVDA 

9%, bij de CHU 8% en bij de VVD 4%.123  Het lage ledental wreekt zich met name op 
lokaal niveau. Het hoofdbestuur van de partij is zich welbewust van het feit dat het 
de partij niet lukt om mensen zover te krijgen dat ze lid worden. Om toch iets aan 
de financiële problemen te doen, worden in 1969 zogenaamde 'kansgevers' uitge-
bracht. Dit zijn coupons variërend van twee gulden vijftig tot tien gulden, die D'66-
leden moeten slijten aan mensen die wel op D'66 gestemd hebben, die ook wel 
financieel de partij willen steunen, maar die geen lid willen worden. De opbrengst 
van de kansgevers komt voor 6o% ten goede aan de landelijke campagne, 40% is 
bestemd voor de afdeling. 124 

Op 18 november 1967 wordt in Helmond een partijcongres gehouden waarop diep-
gaand over de Organisatie van de partij gesproken zal worden. Op het congres hoopt 
de partij tevens eindelijk een voltallig bestuur te krijgen. Het congres krijgt een con-
ceptorganisatieschema voorgelegd, opgesteld door de reglementencommissie. De 
door de commissie gedane voorstellen ten aanzien van de te vormen partijstructuur 
leiden tot een levendige discussie binnen de partij.125  Institutionalisering is noodza-
kelijk, maar binnen D'66 blijkt het moeilijk om hierover te praten. Iedere poging 
om de partij centralistisch te besturen, stuit op problemen. Over één ding zijn de 
Democraten het eens: op basis van ervaringen binnen andere partijen moet een zo 
groot mogelijke deelname van de leden aan de besluitvorming worden veiliggesteld. 
In andere partijen hebben de leden te weinig te zeggen en vormen de kaders te zeer 
een gesloten groep. De D'66'ers willen voorkomen dat de macht in de partij zich 
concentreert bij een klein aantal personen. Cumulatie van functies wordt dan ook 
vrijwel geheel uitgesloten. Het idee is dat de leden van de partij met alles in de partij 
meeregeren, D'66 wil een zo groot mogelijke deelname van de leden bewerkstelligen. 
De mensen die D'66 aantrekt willen hun eigen beslissingen nemen en zelf op het 
congres het debat aangaan. De Democraten kiezen ervoor om het partijcongres, de 
Algemene Ledenvergadering  (iv),  het hoogste besluitvormende orgaan te laten 
zijn. Vier keer per jaar zal de Tweede-Kamerfractie van de partij in het openbaar ver-
antwoording afleggen voor het gevoerde beleid. Een 'partijparlement' of een ander 
systeem van afvaardiging wordt met grote meerderheid verworpen. Ook het idee 
om aan een 'sample' van azo leden van de partij beslissingsbevoegdheid toe te ken- 
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nen, wordt in Helmond afgewezen.126  Wel stemt het congres in met een experi-
ment. Deze 'steekproefirergaderingen' worden echter geen succes. 

In Helmond wordt de basis gelegd voor de partijorganisatie van D'66, maar dit 
betekent niet dat de aanloopproblemen waarmee de partij te kampen heeft daarmee 
uit de wereld zijn. Een probleempunt is de interne communicatie in de partij. Er 
blijkt een grote behoefte te zijn aan actuele gegevens over het functioneren van de 
partij en over de uitwerking van voorstellen die op de ledenvergadering worden 
aangenomen. D'66'ers blijken betrokken leden die geïnformeerd willen worden 
over hoe de partij aan de weg timmert en over wat er met hun inspraak wordt 
gedaan. De informatie-uitwisseling tussen belangstellenden, werkgroepen, leden en 
fracties loopt echter onvoldoende. Het partijblad Democraat speelt een cruciale rol, 
maar ook de lokale partijorganen zijn van belang bij een goede informatievoorzie-
ning naar de leden toe. Het streven naar voortdurende informatie is nodig om het 
democratisch functioneren binnen D'66 te waarborgen, maar dit blijkt niet altijd 
makkelijk. 127 

De uitbreiding van het aantal werkgroepen, commissies en subcommissies, ver-
gaderingen, studiebijeenkomsten en (deel)congressen valt niet bij iedereen in goede 
aarde. Voor een aantal bevlogen idealisten is de sluipende institutionalisering van de 
partij een doorn in het Oog. Dit deel van de partij is gevoelsmatig verbonden met 
het idee van een beweging die snel haar idealen verwezenlijkt en dan mogelijk weer 
verdwijnt. Terwijl vrije zaterdagen worden opgeofferd aan vergaderingen en terug-
koppelingen van commissies en subcommissies, werkgroepen en subwerkgroepen, 
zien sommigen er geen heil meer in. De partij bureaucratiseert te veel. Voor hen is 
de bevlogenheid van het eerste uur verdwenen en heeft ze plaats gemaakt voor een 
vergadercultuur waar deskundigen het woord voeren. Een deel van de achterban 
van de Democraten verlangt terug naar de buitenparlementaire actie waarmee D'66 

bij de oprichting zoveel mensen aansprak en bewustmaakte van de noodzaak van 
verandering. 128 

Onder het voorzitterschap van Van Lookeren Campagne wordt tevens geprobeerd 
een fundamentele discussie op gang te brengen over de grondslagen van D'66. Op 
het moment van zijn vertrek, begin 1969, is deze discussie verre van afgerond. Eén 
van de oorzaken is het feit dat het tot dan toe heeft ontbroken aan een infrastruc-
tuur voor een dergelijke fundamentele discussie. Begin 1969 functioneert de partij 
nog steeds op basis van de noodprocedure die eind 1966 haastig in elkaar is getim-
merd om als net opgerichte partij aan de verkiezingen deel te kunnen nemen. De 
definitieve structuur wordt vanaf 1967 voorzichtig vormgegeven. Stap voor stap 
wordt duidelijk hoe de verantwoordelijkheden moeten komen te liggen en hoe 
voorstellen en ideeën met gebruikmaking van een zo groot mogelijke betrokken-
heid van de leden de weg naar het besluitvormend congres moeten vinden. Regio-
nale commissies zijn ingesteld om deze zaken te coördineren. Waar het echter aan 
ontbreekt is een uitgedachte, evenwichtige partijstructuur met duidelijke richtlij-
nen en gedragsregels. Hier komt op het congres in Arnhem verandering in. Na twee 
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jaar intensief denken, praten, studeren, aanpassen en herschrijven, wordt in Arn-
hem de basis gelegd voor een verdere uitbouw van de partijorganisatie. Eindelijk 
hoeven de actieve Democraten niet meer in alle onzekerheid over de gewenste 
denkrichting te werken. De nieuwe huishoudelijke reglementen bieden zekerheid 
en wat belangrijker is, maken de groei van een volwassen partijorganisatie 
mogelijk. 129 

Nieuw  élan  in de Tweede Kamer 

In het gebouw van de Tweede Kamer gaan ondertussen zeven D'66'ers aan de slag. 
Een fractie zonder politieke ervaring. Zeven hemelbestormersdie het liefst de hele 
wereld zouden willen veranderen. Deze eerste D'66-fractie bestaat uit voorzitter Van 
Mierlo, vice-voorzitter Aar de Goede, Minne Dijkstra, Anneke Goudsmit, Erik 
Visser, Erwin Nypels en Seflmkamp. Het zevental heeft onderling weinig gemeen 
en de meningen lopen nogal eens uiteen.  130  Voor de portefeuillehouder is dat niet 
altijd even gemakkelijk. De fractievergaderingen hebben vaak een bevlogen ver-
loop, maar fractievoorzitter Van Mierlo streeft er altijd naar om uiteindelijk wel met 
een gezamenlijk standpunt te komen. Fractiediscipline is bij de Democraten niet 
vanzelfsprekend. Dat mensen verschillende invalshoeken hebben, moet kunnen en 
verschillend stemmen mag, maar als het even kan moet de fractie één gezicht laten 
zien. Niet in de laatste plaats om te tonen dat de partij gelooft in waar ze voor staat. 
Langzaam aan ontwikkelt zich zodoende toch een vanzelfsprekende eensgezind-
heid. Het gaat altijd in een goede sfeer en ondanks de verschillende karakters blijven 
ruzies Uit.  131 

De toerusting van de Tweede-Kamerfracties is in deze jaren zeer beperkt. De 
D'66-fractie heeft één kamer in het gebouw tot haar beschikking. De halftime secre-
taresse moet de fractie uit eigen zak betalen, evenals de telefoonkosten.132  D'66 
ijvert er in de Kamer voor om de uitrusting van de parlementariërs te verbeteren om 
zo beter tegenwicht te kunnen bieden aan de regering, die wel goed toegerust is. 
Toerusting die ontbreekt, wordt door de D'66'ers zelf aangeschaft. Als eerste 
Kamerfractie heeft de fractie van D'66 een eigen (en volgens fractievoorlichter Huij-
gens goedgevulde) koelkast op de fractiekamer. Met de toerusting die er is, weet de 
'Gideonsbende' van Van Mierlo ook wel raad. Op de zeventiende-eeuwse kast die 
op de fractiekamer staat, hangt al gauw een 133  

De nieuwe fractie wil uiteraard een goed debuut maken. Hoewel de handicap van 
de onervarenheid nog overwonnen moet worden, zet de nieuwe fractie zich vanaf 
het begin met nieuw  élan  aan het Kamerwerk. De werkwijze van de D'66-fractie 
wordt gekenmerkt door een losse en actieve stijl van werken, volgens sommige col-
lega-Kamerleden wel erg actief. De D'66'ers vallen regelmatig ministers in de rede 
als ze nog iets uitgelegd willen hebben. Ook roepen ze veelvuldig ministers naar de 
Kamer voor een interpellatiedebat of om vragen te stellen. Hierop komt wel wat 
kritiek van andere Kamerleden, maar over het algemeen oogst D'66 in het parle- 

43 



HOOFDSTUK 2 

ment veel lof.' 34  Helaas wordt nog wei menige D'66-motie met zeven stemmen 
voor en 143 tegen verworpen. 

De fractie van D'66 ziet voor zichzelf een tweeledige taak: aan de ene kant zoveel 
mogelijk het eigen programma waarmaken, aan de andere kant wijzen op de man-
co's van het systeem. Eén van de successen van de nieuwe partij is de instelling van 
de Staatscommissie voor Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, die op 14 sep-
tember 1967 op voorstel van D'66 wordt ingesteld. De reacties op de hervormings-
voorstellen in het Appèl lijken ook in andere partijen hun uitwerking te krijgen in 
de vorm van een breder gedragen vernieuwingsdrang en het streven naar vergaande 
democratisering. De teleurstelling bij de Democraten is echter groot wanneer rY66 
slechts één zetel in de commissie krijgt toegewezen.'  35  De gevestigde partijen domi-
neren de commissie, waarmee voor de Democraten, namens wie Hans Gruijters in 
de commissie zitting heeft, duidelijk wordt dat die andere partijen buitengewoon 
terughoudend blijven in de manier waarop met de roep om vernieuwing wordt 
omgegaan. In D'66-kringen wordt dan ook van een 'beperkt' succes gesproken en de 
Democraten zijn zich ervan bewust dat in de discussie die nu op gang is gebracht 
het D'66 zal moeten zijn die voorop blijft lopen. Verder wordt ook de meerjaren-
planning dankzij D'66 op de politieke agenda geplaatst. 

De aanvankelijke euforie na de verkiezingen neemt snel af. De storm aan positieve 
publiciteit is gaan liggen en de partij krijgt ook minder positieve reacties. De keuze 
voor een politieke partij brengt een tweeslachtigheid met zich mee: een bestuur dat 
de handen vol heeft aan allerlei semi-politieke zorgen en een fractie die zich met 
duizend en één vraagstukken moet bezighouden die met de vernieuwing van het 
politieke bestel op zich niet veel te maken hebben. Te veel, volgens sommigen. Par-
tijvoorzitter Geb Rignalda krijgt kort na de Tweede Kamerverkiezingen al te maken 
met de eerste ontevreden reacties vanuit het land. 136 D'66 blijkt meer hemelbestor-
mers te hebben dan de zeven in het parlement. Voor veel mensen is het een teleur-
stelling dat niet alles in één keer kan worden verwezenlijkt. Vanuit de afdelingen 
wordt kritiek hoorbaar op het functioneren van het hoofdbestuur en de fractie. Met 
name vanuit de regio Noord-Holland en de afdeling Amsterdam wordt gesteld dat 
de Tweede-Kamerfractie te weinig contact houdt met de leden van de partij. Ook 
zou de uitvoering van het partijprogramma te lang op zich laten wachten.137 

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 18 mei 1968 stelt partijvoor-
zitter Van Lookeren Campagne dat het wenselijk is, dat het hoofdbestuur in poli-
tiek opzicht tot grotere activiteit komt.  1311  Het hoofdbestuur is echter ook van 
mening dat het bestuur niet het recht heeft de fractie voor te schrijven hoe zij moet 
handelen. Alleen bij aperte afwijking van het partijprogramma zal het bestuur de 
fractie daarop wijzen.139  De facto is de invloed van het hoofdbestuur op het beleid 
van de fractie ook gering. De partijvoorzitter woont weliswaar de fractievergaderin-
gen bij, maar daadwerkelijke bemoeienis heeft hij niet met het beleid van de fractie. 
En dat leidt wel eens tot fricties tussen hoofdbestuur en fractie.140  
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De vernieuwing van het politieke bestel 

Het bestuur is van mening dat de discussie binnen D'66 over de vernieuwing van 
het politieke bestel moet worden versneld.  141  Eind 1967 vraagt het hoofdbestuur de 
leden Moerkerk,  Plate  en Stokvis een discussiestuk op te stellen over de door de 
Democraten gewenste partijvernieuwing. Naar aanleiding van dit 'Discussiestuk 
Partijvernieuwing' wijzen de binnengekomen reacties op twee verschillende denk-
richtingen binnen D'66. Eén richting ziet niets in de vorming van een visie, zolang 
deze beperkt blijft tot theoretische bespiegelingen. Zij zien meer in een concreet 
maatschappijbeeld dat in de verschillende programmapunten naar voren komt, een 
manier van werken die D'66 tot dan toe gevolgd heeft. De andere denkrichting stelt 
democratisering als visie centraal en streeft naar herziening van de besluitvormings-
processen en de structuur waarin die plaatsvindt. 142 

Als eind 1967 het nieuwe hoofdbestuur is aangetreden, brengen Kamerfractie en 
hoofdbestuur een gezamenlijke verklaring uit ten aanzien van de gewenste vernieuwing 
van het politieke bestel en de positie van D'66 in dat proces. Mede naar aanleiding van 
de discussie over partijvernieuwing in andere partijen wil D'66, als motor in dat proces, 
de eigen positie helder omlijnen. 143 

Het door onder meer de PVDA voorgestelde stembusakkoord wordt door de 
Democraten niet direct omarmd. Hoofdbestuur en fractie van D'66 stellen voorop 
'dat het stembusakkoord in bepaalde omstandigheden een van de wegen kan zijn 
die leiden tot een duidelijke hervorming van het bestel. Zij stellen er echter in hoge 
mate prijs op te verklaren dat het niet noodzakelijkerwijs de enige weg hoeft te zijn 
en dat het bovendien van de omstandigheden zal afhangen of het wel de juiste weg 
1s."44  Het hoofdbestuur is van mening dat Nederland nog maar aan het begin staat 
van iets dat mogelijk tot een langzame ontploffing leidt en dat niemand nog weet of 
die zal doorzetten en hoe. Zolang dit onbekend is, acht het bestuur het logisch dat 
D'66 de katalyserende functie zal blijven vervullen en dus vasthoudt aan de eigen 
identiteit.  145  Om die reden voelt D'66 niets voor een stembusakkoord. D'66 wenst 
zijn identiteit niet op te geven ten gunste van een stembusakkoord met andere 
progressieven. Tegelijkertijd is de partij wel bereid om met gelijkgezinden te praten 
over de situatie die na een eventuele 'ontploffing' zou ontstaan. In dit kader kan wat 
D'66 betreft wel gesproken worden over de mogelijkheden van een stembusak-
koord. De deur blijft dus op een kier staan. 

Behalve de partijvernieuwing legt I2'66 veel nadruk op de door de partij nagestreef-
de staatsrechtelijke vernieuwing. In een brief aan de minister van Binnenlandse 
Zaken van 6 april 1968 leggen partijvoorzitter Van Lookeren Campagne en secreta-
ris Van Beekhuizen namens het hoofdbestuur de voorstellen van D'66 voor ingrij-
pende democratisering van de samenleving voor. 146 

D'66 acht de gang van zaken bij de kabinetsformaties onbevredigend. De burger 
krijgt geen enkele gelegenheid zich uit te spreken over de regeringsvorming, omdat 
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de onderhandelingen hierover pas na de verkiezingen plaatsvinden. De wijze waar-
op dit gebeurt is ondoorzichtig en neemt veel tijd in beslag. Partijen kunnen boven- 
dien moeilijk hun voor de verkiezingen gedane beloften nakomen omdat de uit- 
komst van de kabinetsformatie altijd een compromis is. Hierdoor weet de kiezer 
volgens D'66 onvoldoende waar hij of zij aan toe is. D'66 stelt daarom voor de 
minister-president rechtstreeks te laten kiezen. Het regeringsprogramma kan dan 
een weerspiegeling zijn van het programma waarmee hij de verkiezingsstrijd heeft 
gevoerd. De minister-president is tevens bevoegd zijn eigen kabinet samen te 
stellen. 

D'66 vindt de wederzijdse afhankelijkheid van kabinet en parlement(aire meerder-
heid) te groot. Noch kabinet noch parlement kan als gevolg hiervan zijn specifieke 
functie voldoende uitoefenen. D'66 acht het van groot belang 'dat er een duidelijke 
scheiding komt tussen regering en parlement, zodat beide in staat zullen zijn hun 
onderscheiden functies naar behoren uit te oefenen, zonder daarbij voortdurend in 
hun bewegingsvrijheid beperkt te worden door mogelijke politieke consequenties, 
die veelal met de zaak zelf niets te maken hebben.'147  In de situatie dat de minister-
president rechtstreeks gekozen wordt en de regering dus steunt op een rechtstreeks 
mandaat van de kiezers, dient wat D'66 betreft de eis dat het kabinet de steun van de 
meerderheid van het parlement geniet, te vervallen. De controlerende functie van 
het parlement kan dan beter tot zijn recht komen, zonder het dreigende gevaar van 
een kabinetscrisis. Bij grondige meningsverschillen of aan het eind van de parlemen-
taire periode is het aan de kiezers om het mandaat van de minister-president en zijn 
regering opnieuw te beoordelen. 

D'66 ergert zich aan de korte levensduur van kabinetten die bovendien getypeerd 
worden door ernstige incidenten. De partij is van mening dat een eenmaal gekozen 
minister-president niet tussentijds tot aftreden gedwongen kan worden. Andersom 
zou de Kroon niet langer het recht moeten hebben het parlement te o;tbinden. Op 
het eerste voorstel komt veel kritiek. Een slecht functionerende regering zou zonder 
problemen vier jaar kunnen doorregeren. Het parlement zou dan in haar 
controlerende rol met lege handen staan. In de brief aan de minister laat n'66 dit 
punt vallen en stelt de partij voor het parlement wel de mogelijkheid te geven om 
met 'versterkte meerderheid' het kabinet naar huis te sturen. Dit zou dan wel ver-
vroegde parlementsverkiezingen tot gevolg hebben. Hoe dit standpunt zich ver-
houdt met het mandaat van de minister-president en zijn regeringsploeg, blijft 
vooralsnog onduidelijk. 

D'66 stelt voor een meervoudig districtenstelsel in te voeren voor de verkiezing 
van volksvertegenwoordigers in het parlement. D'66 denkt dat een dergelijk stelsel 
de vorming van grotere politieke concentraties, groter dan de huidige partijen, zal 
bevorderen. Bovendien wordt de band tussen kiezer en gekozene versterkt, aldus de 
Democraten. De kiezers zullen beter in staat zijn om individuele volksvertegen-
woordigers aan te spreken op hun functioneren. Een belangrijk doel van het nieuwe 
kiesstelsel is voor D'66 het ontstaan van een nieuwe partijpolitieke constellatie. Vol-
gens de Democraten is wijziging van het kiesstelsel een noodzakelijke voorwaarde 
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om nieuwe en andere politieke groeperingen mogelijk te maken. Herziening van 
het kiesstelsel is voor D'66 onlosmakelijk verbonden met de rechtstreekse verkiezing 
van de minister-president. 

Een eerste teken van een kleine 'ontploffing' in het partijbestel dient zich reeds 
medio augustus 1967 aan. In het weekeinde van 12 augustus wordt bekend dat een 
groep leden van de iwi' een manifest heeft opgesteld waarin zij radicale politieke 
hervormingen bepleiten. Zo stelt de groep iwp-radicalen, geheel in de lijn van D'66, 
voor om partijen voorafgaand aan verkiezingen kandidaat-ministers en een con-
ceptregeerakkoord te laten presenteren, met andere woorden een stembusakkoord 
aan te gaan. De icvp-radicalen roepen progressief-denkenden in KVP, ARP, CHU, 

PVDA en D'66 op om één gezamenlijk progressief front te vormen. 148 
Het initiatief van de ,cvp-rdicalen leidt binnen de K-vP tot grote opschudding. 

Nog diezelfde maand neemt het bestuur van de icvp het initiatief om samen met 
PVDA en D'66 tot een gesprek te komen over eventuele samenwerking. Van Mierlo 
staat echter zeer sceptisch tegenover het effect dat van de iwp-radicalen zal uit-
gaan.149  De D'66-leider is op .zijn hoede. Met hun concrete voorstellen voor een 
partijpolitieke herschikking zijn de ic'p-radicalen D'66 ineens een stap voor. Tegelij-
kertijd staan de Kvp-radicalen wel voor een politiek volgens de christelijke beginse-
len. Als D'66 en de I(vp-radicalen in de beeldvorming op één lijn worden gesteld, 
kan dat wel eens schadelijk zijn voor het imago van D'66. Publiekelijk toont Van 
Mierlo zich echter positief. Van Mierlo spreekt in een reactie van een 'verheugend 
initiatief'150. Volgens Van Mierlo is D'66 moreel verplicht om het gesprek met de 
Kyp-radicalen aan te gaan, mits het onderwerp 'de sanering van de politieke verhou-
dingen in ons land'151  is. Staatsrechtelijke hervormingen zijn hier onlosmakelijk 
aan gekoppeld. Indien dat met een open vizier gebeurt, valt er over samenwerking 
te praten. 

Op 27 februari 1968 splitsen de icvp-radicalen in de Tweede Kamer zich af van de 
iwp-fractie. In een verklaring in de Tweede Kamer benadrukt Van Mierlo nog eens 
de kritiek die D'66 steeds gericht heeft op vooral de confessionele partijen. Zij zijn 
volgens Van Mierlo de voornaamste oorzaak van de vastgeroeste politiek waar 13'66 
zich tegen verzet. De confessionelen prediken weliswaar vooruitstrevendheid, maar 
zijn feitelijk uiterst behoudend. Het uittreden van de radicalen uit de KVP is voor 
D'66 dan ook een bewijs van wat ze steeds verkondigt, namelijk dat een progressieve 
politiek met de confessionelen niet mogelijk is. 

Binnen de PVDA wordt terughoudend positief gereageerd op de partijpolitieke 
ontwikkelingen. Veel Nieuw Links-aanhangers wantrouwen de Democraten en 
geven de voorkeur aan samenwerking met de i'sr' en de 152 Belang- 
rijker is dat in het eveneens in september verschenen -rapport met de titel 'Een 
stem die telt' voorstelLen worden gedaan die duidelijke overeenkomsten vertonen 
met de ideeën die bij D'66 en de ,cvp-radicalen leven. In het rapport wordt gespro-
ken over het slechte functioneren van de democratie en het feit dat de kiezer in 
Nederland te weinig te kiezen heeft. In 'Een stem die telt' worden voorstellen 
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gedaan voor het sluiten van stembusakkoorden voorafgaand aan verkiezingen, het 
vormen van twee partijconcentraties (een progressieve en een conservatieve) die 
naar regeringsmeerderheid streven en een sterkere scheiding tussen regering en 
oppositie. Anders dan D'66 stelt de PVDA 1fl het rapport dat het stelsel van evenredi-
ge vertegenwoordiging gehandhaafd kan blijven en ook een gekozen minister-presi-
dent wordt afgewezen. 153 Ook in het parlement zoekt de PVDA toenadering. De 
PVDA-fractie neemt al snel contact op met D'66 en ziet mogelijkheden om op pro-
grammatische basis op bepaalde punten tot samenwerking te komen. En op het 
VVD-congres ijvert Toxopeus voor doorbreking van de partijstructuur waarbij rond 
de vvn een grotere, conservatieve groepering zou ontstaan, met een soortgelijke 
groepering rond de PVDA als tegenpool. 

Al met al komt de positie van D'66 als koploper in het proces van partijvernieu-
wing door de ontwikkelingen onder druk te staan. En dan helpt het niet als men 
intern verdeeld is over de wijze waarop die partijvernieuwing vorm zou moeten krij-
gen. De vraag of D'66 al dan niet aan een stembusakkoord zou moeten deelnemen, 
leidt al snel tot een hevige discussie in de partij. Er ontstaan twee stromingen binnen 
D'66: de ene stroming acht een stembusakkoord een goed middel om op korte ter-
mijn een grote stap te zetten in de richting van een beter functionerende democratie, 
zoals die in het Appèl is bepleit, de andere stroming wijst vooral op de gevaren van 
een stembusakkoord, zoals het verlies aan identiteit, en ziet hierin voldoende reden 
om een eventueel akkoord af te Wijzen.  154 D'66 dreigt verdeeld te raken over de te 
volgen strategie. 

Het Leidse congres 

In september 1968 komen de Democraten maar liefst drie dagen achtereen bij elkaar 
in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Het Leidse congres staat in het teken van bezinning 
op de koers van D'66. Twee jaar na de oprichting van de partij is van veel kanten kri-
tiek hoorbaar. De kritiek betreft zowel het politieke optreden van de partij als het 
interne functioneren. Voor veel D'66'ers is het niet duidelijk wat de uitgangspunten 
en de langetermijndoelstellingen van de partij zijn, een verdieping van de uitgangs-
punten van D'66 is uitgebleven en een nadere uitwerking van de programmapunten 
van D'66 laat op zich wachten. Verder dan algemene formuleringen over de eigen 
doelstellingen zijn de Democraten niet gekomen, zo vinden velen. Daarnaast is bin-
nen de partij de discussie losgebarsten over de vraag of D'66 al dan niet een samen-
werkingsverband zou moeten aangaan met een van de andere partijen. 155 

Bij het partijbestuur dringt het besef pas laat door dat er in de partij zoveel onvre-
de heerst. Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 juni pleit Van 
Mierlo ervoor om het volgende partijcongres te vervroegen156. Tijdens dat ver-
vroegde congres moet de nadruk liggen op de zelfstandige eigen taak van D'66 in de 
nabije toekomst. Dit moet dan tot uiting komen in een of meer door het congres 
vast te stellen resoluties. De boodschap die het congres daarmee uitdraagt moet 
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enerzijds de gemoederen binnen de partij sussen en tevens een beeld naar buiten toe 
uitdragen. Van Mierlo stelt voor een drietal resoluties aan het congres voor te leg-
gen: een resolutie met betrekking tot de doelstellingen van n'66 op lange termijn, 
een resolutie waarin de belangrijkste gedachtelijnen van n'66 worden geconcreti-
seerd en een derde resolutie die de partij een concrete houding in de huidige politie-
ke situatie moet geven. 157 

Het idee voor de resoluties is ontstaan tijdens een informeel brainstormweekend, 
waar Van Mierlo onder meer Aad Nuis, Laurens-Jan Brinkhorst, Jan Beekmans en 
Peter  Baehr  bij elkaar heeft geroepen. 158 De bijeenkomst heeft geen formele status, 
maar is vooral bedoeld om van gedachten te wisselen over de koers van de partij. 
Samen met Aad Nuis schrijft Van Mierlo de teksten van de resoluties en de rede die 
Van Mierlo op het congres zal houden. De voorstellen worden als een idee van Van 
Mierlo naar het hoofdbestuur gestuurd, waar niemand zich blijkt af te vragen of de 
partijleider dat allemaal zelf heeft verzonnen. 

Het voorstel van Van Mierlo wordt door het hoofdbestuur overgenomen. Op 13, 

14 en 15 september zal het partijcongres worden gehouden. In de Congresdemocraat 
die voorafgaand aan het congres verschijnt, publiceert het hoofdbestuur de drie 
resoluties, voorzien van een uitgebreide toelichting. In de inleiding van de congres-

resoluties schrijft het hoofdbestuur: 

'We moeten ervan doordrongen zijn dat de gunstige positie van n'66 voor-
waardelijk en voorlopig is. We blijven niet nieuw, en ook ons beroep op de bur-
ger kan in betekenisloze woorden verzanden. ( ... ) We moeten de kans grijpen, 
door het formuleren van een nieuwe visie, door het stellen van een nieuwe 
taak, en door onmiddellijk te gaan werken aan de uitvoering daarvan.'1  59 

Na twee jaar D'66 luidt de conclusie van het hoofdbestuur dat de gewenste staats-
rechtelijke hervormingen en herziening van het partijstelsel nog steeds actueel zijn, 
maar niet meer voldoende om te komen tot een meer democratische samenleving. 

'De macht van de mensen gezamenlijk groeit met de dag. Maar ieder mens 
afzonderlijk voelt zich steeds machtelozer. Hij ervaart het tot stand komen van 
ingrijpende beslissingen als een onzichtbaar en blindelings proces. Onzicht-
baar, omdat technische of maatschappelijke argumenten die uitsluitend aan 
anonieme deskundigen bekend zijn steeds meer de hand besturen van de ver-
antwoordelijke beslisser. ( ... ) Zo ontstaat een grote meerderheid die machts-
uitoefening beschouwt als een geheimzinnig spel dat zich ver boven hun hoofd 
afspeelt, en ontstaan minderheden die dikwijls moeten beslissen zonder zelf te 
weten hoever hun beslissing reikt., dus zonder zich verantwoordelijk te voelen 
voor alle gevolgen.'160 

Aldus luidt de resolutie die aan het congres wordt voorgelegd en waarmee de demo- 
i: cratisering, nu aangeduid als 'open deelneming', als belangrijkste punt op de agen- 
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y da van de Democraten wordt geplaatst. Het hoofdbestuur ziet het als noodzakelijke 

L taak om te komen tot een mentaliteitsverandering om het aantal mensen dat 
betrokken is bij beslissingen op alle maatschappelijke terreinen te vergroten. Men-
sen moeten zich betrokken voelen bij de voorbereiding, toezicht en toetsing van 
beleid. Radicale democratisering komt aldus in dienst te staan van open deelne-
ming. In de congresresolutie wordt geconstateerd dat in heel West-Europa de 
machthebbers steeds meer macht krijgen, maar op een wijze waarop het voor de rest 
niet meer zichtbaar is. De macht anonimiseert en komt steeds meer in handen van 
een kleine groep deskundigen. Juist omdat de anonimiteit van de macht niet alleen 
in Nederland een probleem is, wordt naast 'open deelneming' het streven naar 
'internationale gerichtheid' opgenomen. Het congres stelt in resolutie i dat D'66 'in 
belangrijke mate haar reden van bestaan vindt in het werkzaam maken van de uit-
gangspunten van open deelneming en internationale gerichtheid in de Nederlandse 
politiek, zowel met betrekking tot de partijvernieuwing als ten aanzien van de 
hoofdlijnen van programma en beleid.'161  In de resolutie wordt gesteld: 'Een inter-
nationaal gerichte maatschappij zal bij alle aspecten van haar binnenlandse beleids-
bepaling rekening moeten houden met de gevolgen ervan voor andere landen.'162  

In resolutie a leggen de Democraten vast dat de partij vooralsnog niet zal deelne-
men aan een aan eventuele onderhandelingen aan de top over de vorming van een 
landelijke progressieve concentratie van bestaande politieke partijen.  163  Een partij 
die tot stand zou komen door de beslissing van de top van de oude partijen zou geen 
werkelijke vernieuwing betekenen, aldus het hoofdbestuur.164  In dat geval zouden 
nieuwe scheidslijnen van bovenaf opgelegd worden. Voor de Tweede-Kamerverkie-
zingen van 1971 zal het congres opnieuw bijeenkomen om dan een uitspraak te doen 
over de situatie en te beslissen over het al dan niet aangaan van samen-
werkingsverbanden en het dragen van regeringsverantwoordelijkheid. De deur naar 
een akkoord blijft derhalve open staan. Ondertussen zullen, zo wordt in een derde 
resolutie bepaald, wei gesprekken worden aangegaan met de PPR, omdat die partij 
net als D'66 een wezenlijke bijdrage levert aan de partijvernieuwing. 

Het congres neemt de resoluties met grote meerderheid aan. De resoluties krijgen 
de steun van respectievelijk 97%, 83% en 94% van het congres. 165 Vrijwel unaniem 
wordt er gekozen voor een politiek van open deelneming en internationale gericht-
heid. De partijvernieuwing dient vanaf de onderkant,  bottom-up, vorm te krijgen en 
niet door onderhandelingen aan de top van de politieke partijen. Het beeld dat het 
Leidse congres naar buiten toe moet uitstralen is dat van een partij die eensgezind is 
over de koers en een partij die bereid is keuzes te maken. Nu de resoluties van het 
hoofdbestuur met grote meerderheid zijn aangenomen, kan worden gesteld dat het 
bestuur in deze opzet is geslaagd. Niet alleen naar buiten toe, maar ook intern leidt 
dit ertoe dat de partij in Leiden van een steviger fundament wordt voorzien. 

In 'De keuze van D'66', de congresrede van Hans van Mierlo, blikt de partijleider 
terug op de eerste twee jaar van D'66: 
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Bij de oprichting van D'66 had de partij vier hoofdpunten, zo schetst Van 
Mierlo. 'We wilden een ingrijpende staatsrechtelijke vernieuwing, omdat we 
zagen dat er een grote afstand was gegroeid tussen de bestuurders en de bur-
gers, omdat de regering niet kon regeren en het parlement niet controleren en 
dat was één oorzaak van de malaise. En dan wilden we een ingrijpende partij-
vernieuwing omdat we vonden dat de huidige partijen naar vorm en inhoud 
niet meer de werkelijke politieke alternatieven boden, en dat was de tweede 
oorzaak. Vervolgens wilden we praktische in plaats van een ideologische poli-
tiek, omdat de ideologieën geen antwoord meer geven op de vragen die ons 
bezighouden. En dat was dan de derde oorzaak. En tenslotte was er het vierde 
punt, dat van de democratisering van de samenleving op alle mogelijke 
niveaus.(...) 

Dat vierde punt, de democratisering van de samenleving, dat blijkt steeds 
meer het eerste punt te zijn, het eerste waar alles uit voortvloeit, en waar al het 
andere een uitwerking van is. ( ... ) Hier komen alle draden samen: hier zit het 
grote probleem, hier moet ook de oplossing zitten van de vraag hoe we moeten 
komen tot een nieuw staatsbestel, tot een nieuwe partijpolitieke formatie, tot 
een nieuwe politiek.(...) 

Er wordt gezegd dat D'66 zal moeten kiezen (...) en als je dan géén keuze 
maakt uit de bekende alternatieven, als je jezelf niet wenst in te delen bij de 
oude categorieën, dan gaat men het zelf wel voor je doen. We zijn eigenlijk 
links, zegt de één. We zijn eigenlijk een middenpartij, zegt de ander. Dat klinkt 
moedig en helder, maar het is geen van beide. Het betekent: je neerleggen bij 
de oude vormen en woorden. Het betekent: bekennen dat de oude tegenstel-
lingen, de oude indelingen in links en rechts, in socialistisch tegenover liberaal, 
je toch te machtig zijn geworden. Het betekent dat je de moed opgeeft dat je 
betere uitgangspunten kunt formuleren voor een betere indeling van die 
krachten in Nederland. ( ... ) 

De politieke verstarring zit niet zozeer in het onafhankelijk en eigenwijs ope-
reren van de partijen, zij zit in de eerste plaats in de verstarring van het politieke 
denkpatroon, waardoor dat gigantische midden van de politiek, dat de stem-
men zou moeten opleveren voor een vooruitstrevende politiek, volstrekt onbe-
weeglijk is geworden tussen onbeweeglijke uiteinden. En dat betekent dan dat 
politieke vernieuwing voor ons niet zomaar het samensmelten is van bestaande 
groeperingen, maar dat het in de eerste plaats is het doorbreken van dat denk-
patroon. ( ... ) 

Als het programma zich over een bepaalde zaak, die aan de orde is, uit-
spreekt, dan is onze stem  strict  gebonden. Als het programma dat niet doet, 
dan moet je het antwoord vinden uit een combinatie van: de geest van het pro-
gramma, het gezond verstand en zo mogelijk het deskundig advies van de 
werkgroepen. ( ... ) Dat handelen, dat standpunt innemen, dat stellen van prio-
riteiten, draagt fundamenteel bij aan de gezichtsvorming van de partij. Het 
bouwt die aanzet tot een visie geleidelijk uit, het maakt een visie in wording, in 
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beweging, en die wordende visie beïnvloedt op haar beurt weer het handelen. 
Deze permanente beïnvloeding van handelen en visie op elkaar acht ik wezen-
lijk voor D'66. Zij verschilt naar mijn mening essentieel van de gegroeide aan-
pak in andere partijen, waarin de starre visie of de ideologie het dwingende uit-
gangspunt is, waarin of het handelen wordt gedwongen als in een keurslijf of 
het handelen daarbuiten valt en dan als strijdig met het uitgangspunt wordt 
ervaren. ( ... ) 

Het praten aan de top gaat volstrekt voorbij aan het feit dat de vertrouwens-
crisis zich aan de basis afspeelt en dat we dus tot die basis moeten afdalen om 
tot werkelijke, geloofwaardige vernieuwing te komen. ( ... ) ik geloof dan ook 
dat we op dit moment geen onderhandelingen moeten beginnen over een 
progressieve concentratie. We kunnen dat woord beter even uit ons hoofd zet-
ten. Niet dat er nooit een concentratie moet komen. Natuurlijk wèl. ( ... ) Maar 
dan pas als de gegevens over die concentratie duidelijker liggen, dan pas wan-
neer de kandidaat-partners in zichzelf geloofwaardig zijn in hun poging een 
werkelijk nieuwe vooruitstrevende machtsbundeling te maken. We gaan pas 
praten aan de top als we het gevoel hebben dat we best een stukje van onze 
identiteit kunnen prijsgeven ter wille van een grotere overtuigende identiteit. 
Wanneer het woord vooruitstrevend niet meer gekoppeld is aan oude tegen-
stellingen, maar een eigentijdse nieuwe inhoud en betekenis heeft gekregen. 

(...) 
We moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt, een stille revolutie, 

die kanalen graaft van de burgers en hun frustraties naar de centra van de 
macht, en dat met vreedzame middelen. Dat is de grote opgave voor een nieu-
we politiek."66  

Gesprekken aan de basis 

Ingevolge een motie van die strekking op het partijcongres van de PVDA nodigt het 
bestuur van die partij in de zomer van 1968 de besturen van D'66, PPR en PSP uit om 
besprekingen te openen over de vorming van een progressieve concentratie.167  Ook 
D'66 wordt uitgenodigd om deel te nemen, maar geheel in lijn met de Leidse resolu-
tie laat de partijtop weten geen belangstelling te hebben. De uitnodiging van de 
PVDA resulteert op 25 januari 1969 in de oprichting van de werkgroep Progressief 
Akkoord (PAK), bestaande uit PVDA, PPR en psp. De werkgroep bestaat uit individu-
ele leden van de partijen, die voor eigen verantwoordelijkheid optreden, zonder last 
of ruggespraak. Gestreefd wordt om ook plaatselijk PAK-werkgroepen op te 
richten. 168 

Bij de oprichting van de werkgroep blijkt echter dat er toch twee D'66'ers aan het 
PAK deelnemen, R. Kottman en J.H. Moerkerk, de voorzitter van de afdeling 
Amsterdam. Het hoofdbestuur ziet zich gedwongen een communiqué te laten 
uitgaan om te voorkomen dat er verwarring ontstaat. In de verklaring stelt het 
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hoofdbestuur dat het bij het standpunt blijft dat door D'66 als partij niet zal worden 
deelgenomen aan de besprekingen van het progressief akkoord. Het hoofdbestuur 
van D'66 distantieert zich van deelneming door afzonderlijke leden van D'66, die dit 
voor eigen verantwoordelijkheid doen.  169  De nieuwe partijvoorzitter Beekmans 
herhaalt nogmaals dat D'66 niet met PVDA, Psp en PPR 1fl de progressieve boot zal 
stappen omdat de partij zichzelf daarmee overbodig zou maken. De partij wil haar 
excentrische positie handhaven, omdat ze ervan overtuigd is dat alleen daardoor aan 
werkelijke partijvernieuwing wordt gedaan. Een progressieve concentratie zien de 
Democraten slechts als een optelsom van bestaande grootheden, die geen bijdrage 
levert aan daadwerkelijke partijvernieuwing. 170 

Het afwijzen van deelname aan het PAK komt de Democraten op veel kritiek te 
staan. Door niet mee te doen aan een poging om in een onafhankelijke werkgroep 
het gesprek aan te gaan over de mogelijkheid om tot een nieuwe partijformatie te 
komen, scheppen de Democraten verwarring over hun rol in het proces van partij-
vernieuwing. De excentrische positie van D'66 kan nu eenvoudig worden uitgelegd 
als een niet-constructieve bijdrage aan de partijvernieuwing.17' Bovendien wordt 
door de deelname van enkele D'66'ers aan het PAK duidelijk dat de meningen over 
de te volgen strategie binnen D'66 verschillen. 

Naar aanleiding van de Leidse resolutie nodigt het hoofdbestuur van D'66 wel 
een delegatie van de PPR uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op 28 decem-
ber 1968.172  Besloten wordt om twee delegaties samen te stellen, die zullen proberen 
belangen en afwegingen op papier te zetten die een rol spelen bij het eventueel 
samengaan van de twee partijen. Wanneer vier van de daaropvolgende bijeenkom-
sten voorbij zijn, komen de deelnemers van PPR en D'66 tot de conclusie dat er 
belangrijke verschillen zijn in de mentaliteit van de twee partijen. De PPR hanteert 
een meer idealistische benadering van vraagstukken, wil vooral een richting aange-
ven waarin oplossingen voor vraagstukken gezocht moeten worden. Deze benade-
ring is duidelijk in het partijprogramma van de PPR terug te vinden. Ze staat tegen-
over de aanpak van D'66, welke gekenmerkt wordt door een zakelijkere aanpak, 
minder populistisch, en die zijn weerslag vindt in een meer gedetailleerde beschrij-
ving en concretisering van uitgewerkte voorstellen en over hoe de gestelde doelen te 
bereiken. 1 73 

Er zijn ook overeenkomsten. Beide partijen willen de bestaande anonieme en 
technocratische partijstructuren doorbreken. Beide willen de betrokkenheid van 
burgers vergroten, uitgaande van de gelijkwaardigheid en mondigheid van mensen. 
Op staatsrechtelijk gebied zijn er echter aanzienlijke verschillen. D'66 wil een 
dualistische structuur, een gekozen minister-president en een onafhankelijk, mid-
dels een districtenstelsel gekozen parlement. De PPR legt veel minder nadruk op 
staatsrechtelijke hervorming dan D'66 maar wil bovendien de band tussen Kamer 
en kabinet versterken door de minister-president de politiek leider van de Kamer-
meerderheid te maken. In het streven naar samenwerking tussen partijen komt dit 
verschil ook naar voren. De PPR streeft naar stembusakkoorden van verwante partij- 

- en en neemt ook deel aan het PAK. D'66 is van mening dat verwante groeperingen 
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zich in alle partijen bevinden en dat deze via stembusakkoorden dus niet samen te 
brengen zijn. Bovendien is D'66 van mening dat een basis voor overleg ontbreekt 
'als de een zich op een ideologie blijft beroepen en de ander ideologie als een verval-
sing van de politiek afwijst.'  74  

De conclusie van de gesprekken luidt dat wat betreft de doelstellingen de twee 
partijen 'betrekkelijk veel gemeen hebben' en dat het verschil in mentaliteit 'wel-
licht in noeste samenwerking en overleg dichter bijeen te brengen' is.  175 Er zijn ech-
ter ook tegenstellingen naar voren gekomen die vergaande samenwerking of zelfs 
een samengaan van de twee partijen ernstig bemoeilijken. Bovendien hebben D'66 
en PPR  ID  het huidige vernieuwingsproces een stuk eigen identiteit verworven. 
Beide partijen hechten er ook aan deze eigen identiteit te handhaven tegenover het 
electoraat. Verder dan contact houden en praktische samenwerking op bepaalde 
punten zal het niet komen. 

In lijn met de idee van 'open deelneming' en zoals ook blijkt uit de houding die 
D'66 aanneemt tegenover de initiatieven van de andere progressieve partijen, richt 
de partij zich op doorbreking van het partijbestel aan de basis van de partijen. Na 
het besluit op het Leidse congres over het aangaan van gesprekken aan de basis ont-
staan diverse initiatieven. Op diverse plaatsen in het land worden gesprekken 
gestart met 'verwante groeperingen'. De gesprekken aan de basis krijgen overal een 
andere uitvoering en de nodige kritiek is het gevolg. In plaatsen waar lokale D'66'ers 
samenwerking zoeken met plaatselijke sociaal-democraten, dreigen de Democraten 
zich te laten overschaduwen door de veel grotere PVDA. Op andere plaatsen begint 
men gesprekken met PPR of psp, zonder zich bewust te zijn van de gevaren die der-
gelijke besprekingen met zich meebrengen. Verlies aan eigen identiteit dreigt, overal 
waar men in zee gaat met wellicht op sommige punten gelijkdenkende, maar toch 
op veel punten andersdenkende partijen. 

Al snel blijkt er behoefte te bestaan aan meer coördinatie en begeleiding. Uit de 
verslaglegging blijkt dat de Leidse resoluties niet overal bekend zijn. Bovendien 
wordt er weinig ondersteuning door de landelijke partijorganisatie ervaren. Een 
ander probleem is dat de D'66-afdelingen in veel plaatsen worden bevolkt door 
mensen die in de jaren daarvoor hun lidmaatschap van andere partijen hebben ver-
ruild voor dat van D66. Het idee om vervolgens met oud-partijgenoten in contact 
te treden over samenwerking is voor velen een weinig aantrekkelijk idee. Daarnaast 
nemen de landelijke werkgroepen, de campagneactiviteiten voor de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen en de ledenwerving veel tijd in beslag, zodat er weinig 
tijd overblijft voor de basisgesprekken. 176 

En niet iedereen binnen D'66 is zo gelukkig met het zoeken naar samenwerking. 
Niet iedereen wil de partijen laten ontploffen, tegelijkertijd zelf politiek dakloos 
worden, in het kader van het hogere doel: herschikking van het partijpolitieke spec-
trum. Veel Democraten willen dat D'66 een echte partij wordt, die de strijd aangaat 
met de concurrentie om bij de verkiezingen de winst binnen te halen. Een grote 

54 



WIJ ZIJN GEEN POLITICI (1965-1970) 

partij worden, in plaats het eigen gezicht te verliezen door besprekingen over van 
plaats tot plaats variërende progressieve akkoorden. 

De commissie-Rignalda, gevormd om de besprekingen aan de basis te bevorde-
ren, moet halverwege 1969 constateren dat de gesprekken aan de basis bij lange na 
niet het gewenste resultaat opleveren. 177  Daarnaast weet D'66 onvoldoende gestalte 
te geven aan het begrip 'open deelneming', dat in Leiden als kernpunt van de D'66-
politiek is aangenomen. De basisgesprekken vinden weliswaar plaats op het niveau 
waar ook de open deelneming vorm zou moeten krijgen, toch krijgt D'66 de kritiek 
dat de partij onvoldoende naar de mensen toegaat om hen in de gelegenheid te stel-
len actuele politieke kwesties zelf te formuleren. De commissie-Rignalda conclu-
deert dat een nieuwe aanpak gewenst is. De nieuwe aanpak zal buitenparlementair 
zijn en gericht op het overbrengen van de D'66-mentaliteit. In Democraat doet de 
commissie een oproep voor honderd leden om zich aan te melden om deze 'demo-
cratische actie' gestalte te geven.178  De oproep levert echter nauwelijks reacties op. 

Ondertussen worden er ook door D'66-leden individueel initiatieven ontplooid 
om tot samenwerking te komen met progressieven uit andere partijen. Zo heeft in 
1969 een aantal D'66'ers gesprekken gevoerd met bestuursleden van het Liberaal 
Democratisch Centrum (LDC), de progressieve groepering binnen de VVD waarvan 
een deel van de leden in 1966 overstapte naar D'66.179  De gesprekken verlopen aan-
vankelijk positief, op veel punten blijkt overeenstemming te bestaan tussen de 
denkbeelden van D'66 en die van het LDC. Officiële gesprekken worden echter niet 
aangegaan. Het contact is wel een nieuwe aanwijzing voor het feit dat de tegenstel-
ling tussen vooruitstrevende en behoudende politiek dwars door de bestaande par-
tijen loopt. 

De gesprekken aan de basis die tot de ontploffing van de bestaande partijen zouden 
moeten leiden, blijken tot mislukken genoemd. Resultaat blijft uit en de motivatie 
daalt. Eind 1969 trekt het hoofdbestuur van D'66 de conclusie 'dat onze ontploffings-
gedachte ook op plaatselijk niveau door de meeste bestaande politieke partijen niet 
overgenomen werd.180  De voornaamste redenen van het mislukken waren dat in veel 
gevallen door partijen gestreefd werd naar het totstandkomen van een plaatselijk PAK, 

- het veelal gesprekken waren met het partijestablishment dat er weinig of niets voor 
voelde de zaken terug te spelen naar de ledenvergaderingen van hun partij en de veelal 
weigerachtige houding van andere partijen om politiek niet-gebondenen volledig in 
te schakelen"81, aldus het hoofdbestuur in een verklaring. De hand wordt ook in 
eigen boezem gestoken. Gebrek aan ervaring en onvoldoende stimulering door het 
hoofdbestuur hebben tot gevolg gehad dat de basisgesprekken te langzaam op gang 
kwamen. 

De groei stagneert 

Twee in 1970 te houden verkiezingen staan inmiddels voor de deur, die voor Provin- 
ciale Staten en gemeenteraden. Voor wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen 
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heeft D'66 een probleem: hoe komt de partij aan de benodigde mensen? Zelfs als de 
partij in de helft van de gemeenten meedoet, moeten zo'n 1.500 raadszetels worden 
gevuld. De partij telt 3.900 leden, waarvan uiteraard maar een deel actief is en 
cumulatie van functies is statutair verboden. Partijvoorzitter Beekmans wil op een 
pragmatische manier met dit probleem omgaan. Hij stelt voor om voor de 
gemeenteraadsverkiezingen mensen aan te trekken die niet aan de partij gebonden 
zijn. De oplossing van Beekmans houdt het levensgrote risico in dat baantjesiage1 
zich op de lijst laten zetten, maar Beekmans is daar niet bang voor. Hij verwacht dat 
de mensen tegen de verkiezingen gemakkelijker actief zijn te maken, zonder dat je 
kan spreken van opportunisme. 182 

Financieel redt de partij het net. In de eerste twee jaar van het bestaan van D'66 

verkeert de partij voortdurend in diepe schulden.  183  In 1969 zijn de financiën rede-
lijk op orde, maar de verkiezingen van 1970 zullen opnieuw een enorme aanslag op 
de partijkas zijn. Het probleem is dat de partij aan zichzelf de eisen stelt van een 
grote partij, terwijl ze een kleine is. 

Ondertussen wordt in Amsterdam een opmerkelijk initiatief gestart. D'66 in 

Amsterdam wil mensen die tot op dat moment steeds politiek dakloos zijn geweest 
die geen aansluiting vonden bij een bestaande politieke partij, betrekken bij de 
lokale politiek. De aanpak is een bij D'66 bekende en een geslaagde herhaling van 
het Appèl van 1966, dat ook in Amsterdam zijn oorsprong vond. In een pamflet 
publiceert de D'66-afdeling 14 kernpunten die betrekking hebben op de gemeente-
lijke politiek. Door een antwoordkaart in te vullen kan men zich achter de kern-
punten stellen en verwerft men tevens het recht deel te nemen aan de uitwerking 
ervan. Op basis hiervan wordt eind januari 1970 het programma vastgesteld. Ook 
de steunbetuigers kunnen hieraan deelnemen, evenals aan de kandidaatstelling. 
Iedereen kan zich kandidaat stellen, ook niet-leden. Na voorverkiezingen wordt de 
kandidatenlijst vastgesteld. Ook na de verkiezingen zal deze specifieke vorm van 
democratische actie doorgaan in het verder uitbouwen van het lokale programma 
en het betrekken van burgers, leden en niet-leden, bij het lokale bestuur. Het feit 
dat niet-leden voor D'66 op de kandidatenlijst kunnen gaan staan is uniek in Neder-
land. 184 

In de aanloop naar de verkiezingen is er sprake van een harde anti-D'66-stem-
ming. De confessionelen en de liberalen zetten tijdens de campagne alles op alles 
OM D'66 bij de kiezers uit de gratie te brengen. Zo wordt een wat ongelukkig gefor-
muleerde uitspraak van D'66'er  Schwartz  over het gevaar van overbevolking enorm 
uitvergroot.185  Tijdens de presentatie van een door hem geschreven rapport over dit 
onderwerp waarschuwt  Schwartz  voor een situatie waarin een te sterke bevol-
kingsgroei voedingsbodem kan zijn voor ideeën over gedwongen sterilisatie. EVP-

leider Schmelzer verdraait zijn woorden zodanig dat het lijkt of D'66 voorstander is 
van gedwongen sterilisatie.186  Ook ARP-leider Biesheuvel is kennelijk zo bevreesd 
voor de opkomst en het succes van D'66, dat hij D'66 betitelt als een on-Nederland-
se partij. Politiek bedrijven zonder ideologische beginselen noemt hij 'gevaarlijk'. '87  
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De anti-D'66-opstelling voorkomt echter niet dat D'66 bij de verkiezingen voor 
Provinciale Staten de grote winnaar is. Haalde de partij bij de Tweede-Kamerverkie-
zingen in 1967 nog 4,47% van de stemmen, dit keer geeft 7,69% van het electoraat 
zijn steun aan de Democraten.188  Onder de nieuwe kiezers is de aanhang van D'66 
het grootst. 20,3% van deze groep kiezers brengt zijn stem uit op D'66.189  

D'66 mag dan in cijfers de grote winnaar van de verkiezingen zijn, moreel is de 
partij de verliezer. Er was op een veel grotere winst gerekend. Ondanks de winst 
heerst er bij de Democraten dan ook een gevoel van teleurstelling over het resultaat, 
een gevoel dat nog eens wordt gevoed door commentaren zoals van VVD-leider 
Geertsema, die D'66 tot verliezer van de verkiezingen uitroept, omdat de verwachte 
verdubbeling van de partij niet is gerealiseerd. Ook in de pers wordt de stelling dat 
de Democraten de verwachtingen niet hebben kunnen waarmaken, algemeen 
gedeeld. 'D'66 is niet eens verdubbeld, laat staan verdriedubbeld zoals wel verwacht 
werd'190, luidt het commentaar van Het Vrije Volk. Het Algemeen Dagblad schrijft 
naar aanleiding van de beneden de verwachtingen gebleven verkiezingsuitslag nog 
geen conclusies te willen trekken. Cynisch merkt de krant op: 'zeker niet in de geest 
dat men zou kunnen concluderen dat de Democraten hun top alweer achter de rug 
hebben."9' 

De uitslag van de Provinciale-Statenverkiezingen leidt ertoe dat bij veel D'66'ers het 
gevoel heerst dat de partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wel eens de 
rekening gepresenteerd zou kunnen krijgen van het voortdurende gebrek aan een 
duidelijke identiteit. Het congres in Rotterdam, op 3, 4 en 5  april 1970, is voor veel 
Democraten dan ook het moment om de tussenbalans op te maken ten aanzien van 
de verduidelijking van de D'66-identiteit.  192  In het bijzonder geldt dat de totstand-
koming van het beleidsplan, waartoe op het najaarscongres van 1969 het startschot 
is gegeven. Tijdens het congres komt een massale uiting van twijfel en onrust aan 
het licht. De heftigheid waarmee dat gepaard gaat, komt voor velen onverwacht, 
maar geeft des te meer aan hoe diep de gevoelens van ontevredenheid zijn gewor-
teld. In een door Paula Wassen ingediende motie wordt 'geschokt' gereageerd op 'de 
onvruchtbare discussie naar aanleiding van het agendapunt beleidsplan'.  193  Met de 
indieners van de motie betreurt het congres het dat het hoofdbestuur, in afwachting 
van het beleidsplan, niet alvast een aantal uitgangspunten heeft geformuleerd, die 
bij de komende campagne kunnen worden gebruikt om het gezicht van D'66 te 
verduidelijken. Met grote meerderheid van stemmen wordt de motie-Wassen aan-
genomen, waarin het hoofdbestuur wordt gevraagd om voor de gemeenteraadsver-
kiezingen 'een prioriteitenschema' op te stellen. 'Bij de discussie is geen enkele indi-
catie gegeven van de concrete inhoud van het beleidsplan en dit mag een partij die 
zich voorstelt de duidelijkheid in de politiek te dienen, niet overkomen',  194  aldus de 
indieners van de motie. In het prioriteitenschema moet de politiek van D'66 in hel-
dere lijnen worden uiteengezet.  195  

De massale kritiek in Rotterdam is koren op de molen van de media, die de kans 
opnieuw aangrijpen om D'66 te typeren als een partij in verwarring die niet in staat 
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is een duidelijk gezicht te verwerven. Elsevier concludeert dat 'de partij die duide-
lijkheid predikt, zelf in ernstige mate met onduidelijkheid is behept.' 96  De Tele-

graafstelt: 'D'66 heeft de naam een club van charmante amateurs te zijn. Wil zij ooit 
nog van dit stigma afkomen en de kiezers een duidelijk gezicht tonen, dan zal zij 
haar zaken anders moeten aanpakken. Maar misschien wil de partij dat juist hele-
maal niet."97  Trouw daarentegen stelt dat het voor de Democraten pleit dat ze in 
Rotterdam uiting hebben gegeven aan de bestaande onvrede over het karakter en 
het functioneren van de partij.  198  

Naar aanleiding van de motie die in Rotterdam is aangenomen wordt in opdracht 
van het hoofdbestuur, als een 'eerste uitvoering' van de motie, een pamflet geschre-
ven door de bestuursleden Hans Moerkerk en Chel Mertens onder de titel 'Wij zijn 
geen politici'. Dit pamflet is de basis voor de discussie op het discussiecongres in 
Haarlem op 9  mei van dat jaar. Een discussiecongres, dat reglementair niet besluit-
vormend is, maar dat gelet op de heftigheid waarmee de problemen zich in Rotter-
dam hebben gemanifesteerd wel nodig is. Ook nu is het met name de groep rond 
Paula Wassen die kritiek laat horen.  199  De groep is verre van tevreden met het in 
algemene termen gestelde stuk van het hoofdbestuur. Het biedt volgens hen niet de 
houvast waaraan tijdens het Rotterdamse zoveel behoefte was. De groep-Wassen zet 
er in Haarlem een alternatief eigen (titelloos) stuk tegenover, waarin een aantal con-
crete prioriteiten wordt opgesomd, inclusief de financiële consequenties. Voor de 
meeste congresgangers gaat dat wel weer erg ver en het stuk wordt naar de prullen-
bak verwezen. Een derde notitie, van de hand van de Utrechter Jan Terlouw en geti-
teld 'Wat willen we?' spreekt de kleine zoo leden die de moeite hebben genomen 
om naar Haarlem te komen wel aan. Het hoofdbestuur wordt verzocht deze notitie 
verder uit te werken tot een definitief stuk.200  Meer dan dit levert de discussiedag 
niet op. Van de onrust op het Rotterdamse congres is in Haarlem ook een stuk min-
der te merken. Opvallend is dat, hoewel de grootste onrust verdwenen lijkt, er bij 
een deel van de in Haarlem aanwezige Democraten twijfels leven over de vraag hoe 
lang D'66 nog zou moeten blijven voortbestaan. Sommigen zijn van mening dat 
D'66 tot 1975 of maximaal 1980 moet blijven bestaan. Als tegen die tijd de doelstel-
lingen van de partij nog niet zijn gerealiseerd, dan moet o'66 eventueel als beweging 
verder gaan. Een enkeling wil er volgend jaar al mee ophouden als er geen zicht is op 
het behalen van de doelstellingen.201  

Het discussiecongres heeft niet de overtuigingskracht die nodig is om het ver-
trouwen te herstellen. De inhoudelijke maar rommelige discussie is ditmaal minder 
heftig en aan het eind van het congres lijken de problemen niet opgelost. o'66 is 
verdeeld in een tweetal stromingen met een verschillende mentaliteit: een stroming 
wil duidelijkheid gevat in een paar concrete punten, de andere stroming wil D'66 

voorzien van een meer doordacht fundament. De eerste stroming is meer ideolo-
gisch getint, de tweede meer zakelijk. De eerste weerspiegelt de beweging D'66, de 
tweede de partij n'66. Het in Haarlem aangenomen stuk van Terlouw is dan ook 
een compromis.202  
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De 
gmeenteraads en in juni 1970 verlopen volgens 

stellend. Inde vier grote steden verliest D'66 fors: 7,3% in 
verwachting teleur- 

stellend. (was bij de 
Statenverkiezingen 11,8%), 7,50/0 in Rotterdam (was 10,4%), 7,1% in Den Haag 
(was 9,9%) en 8,3% in Utrecht (was 

I0%).203 Het Vrije Volk concludeert dat 'D'66 
de weg terug lijkt te zijn ingeslagen' en ook De Tijd stelt vast dat 'het grote —met 
name morele— verlies' voor de Democraten is.204 

 

Een nieuwe strategie? 

In december 1969 loopt Hans van Mierlo in zijn rede voor het Amsterdamse  con-
gres (op 13, 14 en is december) alvast vooruit op de Tweede-Kamerverkiezingen  van 
1971. Van Mierlo stelt dat wanneer er na de verkiezingen  geen mogelijkheid is om 

tot een meerderheidskabinet te komen, de mogelijkheid van een minderheidskabi-
net of zakenkabinet open moet staan. Desnoods moet D'66 met gedoogsteun  vanuit 
de Kamer alleen zo'n minderheidskabinet vormen. D'66 ZOU ook moeten  meewer-
ken aan een zakenkabinet dat met een beperkt programma  tijdelijk het bewind 
voert, aldus de p'66-leider. Tegelijkertijd geeft Van Mierlo aan dat hij de kans dat 

D'66, in de huidige politieke situatie,  regeringsverantwoordelijkheid Zal gaan dra-
gen, niet groot.205  Wat Van Mierlo betreft laten de andere Politieke partijen nog 

maar bar weinig zien van een bereidheid tot een open, zakelijke  politiek, waarbij 

regeringsvoorstellen op hun inhoudelijke waarde worden beoordeeld. Dat uit-

gangspunt mag D'66 volgens haar partijleider niet Opgeven. In een motie verzoekt  
het congres het hoofdbestuur om na te gaan welke coalities er na de verkiezingen  
eventueel mogelijk zijn. Een motie om alleen dan aan een coalitie mee te doen wan-

neer de premier rechtsreeks gekozen is, wordt verworpen. Wel wordt het bestuur 
opgedragen een niininiijrnprograrnma op te stellen.206  

De vooruitblik op eventuele regeringsdeelname van de Democraten is een eerste 

signaal dat er binnen de partijtop wordt nagedacht over een nieuwe partijpolitieke  
strategie. D'66 zou niet langer een excentrische  positie tegenover de andere partijen 

moeten innemen, maar mèt anderen moeten streven naar regeringsverantwoorde-
lijkheid. Terwijl in de lagere partijgeledingen nog wordt geworsteld met de gesprek-

ken aan de basis, wordt in de zomermaanden van 1970 achter de schermen  gewerkt 
aan deze nieuwe s

trategie. Uit de verslaglegging  door het hoofdbestuur blijkt dat 
men in de partijtop van mening is dat n'66 zich zou moeten richten o 'het schep-
pen van een machtsalternatief voor de kiezer, met andere woorden D'66 ZOU de kie-
zer met de zogenaamde rnachtsvraag moeten  confronteren'207 Het hoofdbestuur  is 
bang dat de politieke verhoudingen in Nederland de komende  tijd zo gepolariseerd  
zullen zijn, dat voor de 

verlijeuwings,00rstellen weinig  ruimte zal zijn. Het zich 

tegenover de andere partijen opstellen en dus niet meedoen aan de macht, zal dan 

worden uitgelegd als een -niet-co
nstructieve bijdrage aan de politiek. D'66 zal zich 

dan ook meer 'issue-gericht' moeten opstellen.208  In een titelloos discussiestuk, 

gedateerd 28 augustus 1970, is het voorstel voor de nieuwe Strategie uitgewerkt.209 
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In dit discussiestuk staat ook het door Van Mierlo op het congres eind 1969 geop-
perde idee van een n'66-minderheidsregering. Een D'66-regering is echter maar een 
van de mogelijkheden, zo blijkt eens temeer wanneer Van Mierlo in september 1970 

nog een ander idee lanceert. 

Op zi september 1970 doet het hoofdbestuur van D'66 op voorspraak van Van 
Mierlo een dringend beroep op de afdelings- en regiobesturen van D'66 om waar 
mogelijk zo spoedig mogelijk contact op te nemen met geledingen van PVDA en 
irvp, om te komen tot een gedachtewisseling over de 'partijpolitieke impasse' die 
zich volgens de Democraten steeds duidelijker aftekent.210  Daarbij moeten twee 
vragen centraal worden gesteld: hoe de barrière tussen PVDA en KVP (die D'66 zowel 
wijt aan de houding van de ivi' als aan de anti-Kv-motie van de PVDA) te doorbre-
ken? En is het gewenst om een poging te doen om voor de komende verkiezingen te 
komen tot een samenwerkingsverband op basis van programmatische overeenstem-
ming tussen KVP, PVDA en D'66? De Democraten zien geen andere weg uit de partij-
politieke impasse dan het tot stand brengen van een samenwerking tussen KVP en 
PVDA, die elkaar sinds de anti-icvp-motie van het PVDA-congres uitsluiten als coali-
tiepartners. Het hoofdbestuur van D'66 verwacht dat indien alle partijen rotsvast op 
hun huidige lijn blijven zitten, voor de volgende verkiezingen 'de meest uitzichtloze 
en vastgeroeste opstelling ontstaat die maar denkbaar is.'211  D'66 verwacht dat de 
kiezers opnieuw geen uitspraak zullen kunnen doen over welke coalitie zal gaan 
regeren, vooral doordat de confessionelen geen uitspraak willen doen over met wie 
ze willen regeren. Het gevolg zal zijn dat bij gebrek aan een echte keuzemogelijkheid 
de huidige coalitie na de verkiezingen zal terugkeren. De Democraten willen een 
laatste poging doen om in ieder geval een klein stukje van de impasse weg te nemen 
en een gedachtewisseling over een eventueel ander perspectief op gang te bren-
gen.212  'Het hoofdbestuur van D'66 is bereid om haar isolatiepolitiek op te geven en 
te streven naar samenwerking met andere partijen om na de verkiezingen in 1971 

aan een nieuw kabinet deel te nemen. In de eerste plaats wordt gedacht aan samen-
werking tussen PVDA, KYP en D'66 om de huidige impasse in de Nederlandse poli-
tiekte doorbreken.',213 aldus Van Mierlo op 2,1 september. 

Het plan van Van Mierlo om D'66 te laten bemiddelen tussen PVDA en KVP is, 
mede gelet op de anti-rcv-opstelling van de PVDA die vanaf begin 1969 bepalend is 
geweest voor de politieke verhoudingen, redelijk sensationeel. Binnen en buiten de 
partij wordt er dan ook met verbazing op gereageerd.214  De Telegraafvindt de 'als 
politieke stunt' bedoelde oproep meer 'een noodsprong', De Tijd vindt de poging 
een doorbraak te forceren 'niet onlogisch, het enige dat eraan mankeert is dat het 
onhaalbaar is' 215  Ook Van Mierlo zelf acht de kans van slagen niet groot en de eer-
ste reacties bevestigen dat vermoeden. De confessionelen typeren het D'66-voorstel 
als een noodsprong van de Democraten, die geen kansen zien een progressief blok te 
vormen. En daags na het congres in Breda laat de Partij van de Arbeid nogmaals 
weten er niets voor te voelen om samen met confessionelen een regering te vormen. 
Ook op afdelingsniveau (waar het initiatief op was gericht), slaagt D'66 niet in het 
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forceren van een doorbraak. Met name de KVP voelt niets voor het aangaan van 
gesprekken.216  In slechts zeven afdelingen komt het tot een gesprek met de KVP, in 
52 afdelingen reageren de katholieken niet ofafwijzend.217  

De bemiddelingspoging van de Democraten om samenwerking tussen PVDA, KVP 

en D'66 tot stand te brengen, wordt door de liberalen uitgelegd als een keuze voor 
een progressieve samenwerking en dus een keuze tegen de  vv.  In dat opzicht is het 
driepartijenplan van Van Mierlo geen vrijblijvend plan. Door de afwijzende reacties 
van PVDA- en KvP-zijde wordt de terugkeer van een confessioneel-liberale regering 
alleen maar waarschijnlijker. Onderhuids groeit intussen de moedeloosheid, de 
frustratie, de aarzeling en de twijfel bij de Democraten. 

Beleidsplan 

Als voorbode van de pas in de eerste helft van 1970 manifeste onvrede is, om dezelf-
de redenen (gebrek aan identiteit, behoefte aan duidelijkheid), in motie nummer 9 
van het congres op 13 december 1969 besloten dat 'in 1970 een concreet beleidsplan 
tot stand behoort te komen, waarin in integraal verband de doeleinden en prioritei-
ten worden gepresenteerd, waarop D'66 haar beleid zal richten.'218  De motie heeft 
88% van de stemmen gekregen.219  In de motie wordt het hoofdbestuur bovendien 
opgedragen de werkzaamheden van de diverse werkgroepen gericht te laten zijn op 
de totstandkoming van het beleidsplan. Deze werkgroepen zullen de bouwstenen 
voor het beleidsplan leveren. Een centrale werkgroep zal de totstandkoming van het 
beleidsplan coördineren. 

In de praktijk zal de totstandkoming van het beleidsplan iets anders in zijn werk 
gaan. Net  als bij de Leidse resoluties is het ook nu weer een groepje vertrouwelingen 
rondom Van Mierlo die tijdens een informeel weekend de basis leggen voor het 
beleidsplan.220  De tijdens dat weekend besproken ideeën worden door fractieme-
dewerker Maarten Engwirda bij elkaar geveegd en door Aad Nuis voorzien van een 
inleiding. Het conceptbeleidsplan wordt vervolgens als een voorstel van het hoofd-
bestuur gepresenteerd. 

De roep om een beleidsplan is het duidelijkst denkbare bewijs dat er binnen de 
partij daadwerkelijk grote onduidelijkheid bestaat over de inhoudelijke koers van 
de partij. Ongetwijfeld zal hier ook de kritiek die van buitenaf op de partij wordt 
geleverd een rol spelen. De voortdurende negatieve beeldvorming dwingt de 
Democraten hierop te reageren. 

D'66 is de eerste partij die een beleidsplan opstelt waarin de wensen uit het verkie-
zingsprogramma in samenhang worden bezien en prioriteiten worden gesteld. Met 
het beleidsplan hopen de Democraten zich voor de verkiezingen van 1971 met een 
duidelijk gezicht te kunnen presenteren. Op het congres in december 1969 zegt 
Hans van Mierlo hierover: 
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'Is onze partij op dit moment duidelijk genoeg? ik geloof van niet. En dan 
moet ik er onmiddellijk bij zeggen dat ik hiermee niet de onduidelijkheid 
bedoel die andere partijen ons verwijten. Zij zullen dat blijven doen, ook al 
zouden we tot in de kleinste details oplossingen van alle politieke vraagstukken 
voor de komende zo jaar in ons program opnemen. Ze zullen dat gewoon blij-
ven doen zolang we het vertikken om een keuze te maken tussen de uitgangs-
punten van het socialisme, het liberalisme en het confessionalisme. ( ... ) 

Maar dan heb ik het over het feit dat wij wel over steeds meer programma-
punten gaan beschikken, maar in de verste verte nog niet toegekomen zijn aan 
het maken van een totaal beleidsplan, waarin die programmapunten in een 
samenhangend verband zijn gebracht en waarin een duidelijke prioriteitskeuze 
is gedaan, zowel ten aanzien van wat je wilt realiseren, als ten aanzien van de 
middelen en offers waarmee je dat wilt realiseren. ( ... ) 

Een beleidsplan, van waaruit je of regeringsverantwoordelijkheid gaat dra-
gen, of van waaruit je oppositie gaat voeren. Zo'n beleidsplan hebben we ook 
nodig om onze politieke betekenis duidelijk te maken aan de kiezers.'221  

Op 19 en 20 december  1970  wordt in Breda het congres gehouden dat als belangrijkste 
programmapunt het vaststellen van het beleidsplan heeft. Voor velen beantwoordt het 
beleidsplan op zijn minst voor een deel aan de behoefte aan meer duidelijkheid. Over 
het algemeen wordt het nieuwe programma dan ook positief ontvangen. In de pers 
wordt veel aandacht besteed aan het beleidsplan.222  Kritiek komt er op het punt waar-
op het beleidsplan zich nu juist onderscheidt: de financiële onderbouwing. De maat-
regelen die D'66 op het punt van milieubeheer, democratisering en technologiebeleid 
bepleit, resulteren in een lastenverzwaring die de inkomensverbetering de komende 
jaren met i% zal drukken. Koren op de molen van de critici. Maar ook vooruitstre-
vende voorstellen krijgen veel aandacht: het in de kosten van auto's verdisconteren van 
de mate waarin ze het milieu belasten, het afschaffen van de kinderbijslag, het verbete-
ren van de inspraakmogelijkheden in het bedrijfsleven en de invoering van een minis-
ter voor technologische ontwikkeling.223  

Het beleidsplan is er zoals gezegd op gericht een zo concreet mogelijk beeld te geven 
van de plannen die D'66 als potentiële regeringspartij heeft. D'66 keert zich in het 
document met name tegen de conservatieve krachten in de Nederlandse politiek. 224 

Hoewel wordt erkend dat veel grote problemen grensoverschrijdend zijn, dat 'oorlog, 
honger en onrecht niet vanuit Den Haag kunnen worden afgeschaft' en dat 'verbeel-
dingskracht en democratisch zelfvertrouwen bij de burger niet bij verordening kun-
nen worden ingesteld', is het volgens de Democraten mogelijk om 'de beperkte macht 
en invloed van de regering van Nederland in het oog te houden, en toch te streven 
naar fundamentele maatschappelijke veranderingen'. Verbeeldingskracht is beslissend 
voor de rol die een partij in de Nederlandse regering en de Nederlandse regering in de 
wereld kunnen spelen. 'Wie weet wat hij wil, hoeft niet altijd machtig te zijn om veel 
te bereiken', aldus het beleidsplan. D'66 staat een 'bewust, weloverwogen regeringsbe- 
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leid voor op basis van een 'overkoepelend, dynamisch beleidsplan, dat meer wil zijn 
dan een afwikkeling van lopende en onverhoeds opkomende zaken'. 

De media reageren veelal in lovende bewoordingen op de presentatie van het 
beleidsplan.225  Het Algemeen Handelsblad waarschuwt de Democraten echter wel 
dat 'het niet de eerste keer zou zijn dat terwijl D'66 aan het zwemmen is, de gevestig-
de partijen met zijn kleren weglopen'.226  

Met de totstandkoming van het beleidsplan is de vraag opgeworpen wat de ver-
houding van het beleidsplan is tot het partijprogramma. Volgens de voorzitter van 
de programmacommissie vervangt het beleidsplan niet het partijprogramma als lei-
draad voor het handelen van de partij. Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen 
de twee programma's, dan prevaleert het partijprogramma,227  aldus de programma-
commissie. Anderen gaan er ethter van uit dat in het geval van strijdigheid het 
laatstgenomen besluit van de Algemene Ledenvergadering geldt, op dat moment 
dus het beleidsplan. 

Vooralsnog is de gedachtelijn van het hoofdbestuur als volgt: het partijprogram-
ma bevat al die punten die de partij relevant vindt en die het op korte tot middellan-
ge termijn wil verwezenlijken. Het beleidsplan bevat, geconcretiseerd en financieel 
onderbouwd, die punten die D'66 binnen de beoogde (regerings)termijn wil verwe-
zenlijken, doorgaans de regeringsperiode van vier jaar. Met het beleidsplan heeft 
D'66 dus een nieuw soort verkiezingsprogramma. Tegelijkertijd is het niet alleen 
bedoeld voor de verkiezingen, daarvoor wordt een apart programma opgesteld. Het 
partijprogramma is structureel, het beleidsplan wordt er als het ware uit geëx-
traheerd en geconcretiseerd. 228 

Erg lang zal deze opzet geen stand houden. Tijdens het congres in Den Bosch op 
6 mei 1972 wordt besloten het bestaande partijprogramma en het beleidsplan samen 
te voegen tot én programma. Het bestaande programma zal daartoe worden 
gecomprimeerd tot een 'kernprogramma'. Dit kernprogramma, dat een structureel 
karakter zal hebben, zal voorafgaan aan een voortdurend aan te passen beleidsplan. 
Gezamenlijk zullen kernprogramma en beleidsplan het nieuwe partijprogramma 
vormen.229  De uitvoering van dit voorstel zal nog enige tijd op zich laten wachten 
vanwege de val van het kabinet-Biesheuvel en de daardoor vervroegde verkiezingen. 

Programpartij 

Het Beleidsplan heeft een groot deel van de interne onvrede over de koers van D'66 

weggenomen. Niettemin verschijnt er in september 1970 opnieuw een (dit keer 
intern) document, dat het karakter van D'66 nauwkeuriger dient te omlijnen. In de 
nota 'De program-partij D'66 en de beginselpartijen' is het met name het karakter 
van D'66 als programpartij dat centraal staat. Evenals het beleidsplan, is de nota 
indirect het resultaat van vier jaar het verwijt te horen krijgen dat D'66 niet duidelijk 
is omdat de partij geen ideologie aanhangt en niet in staat is om zijn identiteit  dui- 
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delijk te maken. Met name tijdens de laatste verkiezingscampagne heeft D'66 regel-
matig het verwijt gekregen dat de partij wat dat betreft weinig concreet is. Het ligt 
vooral aan D'66 zelf dat de partij constant hiervan beschuldigd wordt, zo lijken ook 
de opstellers van de nota te beseffen. 'In het korte bestaan van D'66 is tot dusver 
betrekkelijk weinig aandacht geschonken aan de omschrijving van haar karakter als 
programpartij,'230  zo wordt in het rapport toegegeven. Tijd dus om deze 'misver-
standen' uit de weg te ruimen. 

In het stuk worden de belangrijkste beleidspunten van n'66 nogmaals opgesomd: 
de staatkundige democratie functioneert gebrekkig, de maatschappij heeft een te 
gesloten karakter, er zijn onvoldoende waarborgen voor de persoonlijke vrijheid 
van burgers en er bestaat een discrepantie tussen de technologische ontwikkeling en 
het politiek-maatschappelijke bestel. Bij alle speerpunten wordt in de nota helder 
aangegeven welke punten D'66 in het programma heeft opgenomen om aan de 
gesignaleerde knelpunten iets te doen. D'66 kan, zo betogen de opstellers van de 
nota, op grond van deze uitwerking gezien worden als een programpartij, een partij 
die zijn doelstellingen heeft neergelegd in een partijprogramma en vanuit dat pro-
gramma politiek bedrijft.231  

De nota gaat nader in op de term pragmatisme. Dat D'66 een opportunistische 
versie van pragmatisme zou aanhangen, mist volgens de nota elke grond van waar-
heid. 'Wanneer in D'66 het woord pragmatisme valt heeft dit meestal betrekking op 
de middelen die gebruikt zullen worden om een gesteld doel te bereiken.' Hiervoor 
kan men te rade gaan bij het partijprogramma van D'66, waarin staat vermeld: 'Ten 
aanzien van de middelen welke gehanteerd behoren te worden om de doeleinden te 
bereiken wordt geen speciale voorkeur uitgesproken.'232  Of zoals het in de nota 
staat: 'De keuze van onze middelen wordt niet door beginselen gedicteerd, maar is 
veeleer een kwestie van doelmatigheid.' Die doelmatigheid impliceert de onderge-
schiktheid van het middel aan het doel. 'Het middel is slechts één van de mogelijke 
instrumenten om het doel te bereiken. Daarom moet men zich bij de keuze van de 
middelen bewust zijn van alternatieve mogelijkheden die tot het doel kunnen lei-
den.' 

Ook gaat de nota nog eens in op de mening van D'66 over ideologieën, welke 
genoegzaam bekend wordt geacht. De Democraten nemen het met name de con-
fessionele partijen kwalijk dat die partijen D'66 voortdurend ervan beschuldigen 
onduidelijk te zijn omdat ze geen ideologie als uitgangspunt wil aanvaarden. Uitge-
rekend de confessionele partijen hebben volgens de Democraten geen recht van 
spreken: 'Voor een collectiviteit geven althans de "confessioneel-politieke beginse-
len" geen enkele indicatie voor de richting van de gekozen doeleinden en de aard 
van de gekozen middelen. Ja, zelfs blijken dezelfde beginselen te kunnen worden 
aangevoerd ter ondersteuning van uiteenlopende, soms tegenstrijdige, doeleinden 
en middelen.' Kortom: de politiek van de confessionele partijen is structureel 
onduidelijk omdat de christelijke beginselen voor velerlei uitleg en toepassing in 
aanmerking komen. Volgens de Democraten hebben mensen die hun christelijke 
uitgangspunten uitgedrukt willen zien in de politiek, de christelijke partijen in feite 

64 



WIJ ZIJN GEEN POLITICI (1965-1970) 

geheel niet nodig. 'Naar het oordeel van D'66 is er voor christenen voldoende ruim-
te in andere partijen om gestalte te geven aan de opdracht van het Evangelie.' 

In de nota wordt betoogd dat het helemaal niet nodig is om vanuit gezamenlijk 
aanvaarde beginselen te redeneren en daar politieke stellingname uit af te leiden. 
Kijk maar naar D'66, zeggen de opstellers: D'66'ers 'zijn mensen van zeer verschil-
lende godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging. Wat zij gemeen hebben is 
de zorg over de hierboven gesignaleerde tekortkomingen en gevaren en een bewuste 
radikaal-democratische instelling.' De doelstellingen van D'66 zijn nog nooit in 
strijd gebleken met de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke overtui-
gingen van de leden, zo betoogt de nota. D'66 is dus geen beginselpartij, de 'zeer ver-
schillende principes, opvattingen en overtuigingen' van de leden van D'66 'leiden 
tot een persoonlijke keuze voor de doelstellingen van D'66.' 

Terug van weggeweest 

Een groot deel van het congres in Breda, waarop ook het Beleidsplan wordt vastge-
steld, wordt gewijd aan de partijpolitieke opstelling voor de aanstaande Tweede-
Kamerverkiezingen. De resolutie die aan het congres wordt voorgelegd en waarin 
het hoofdbestuur vaststelt dat de 'politieke situatie meer dan ooit vergt dat D'66 zich 
blijft richten op een doorbreking van de partijpolitieke verhoudingen en op een 
democratisering van ons staatsrechtelijk en maatschappelijk bestel',233  is het resul-
taat van de voorbereiding van de nieuwe partijpolitieke strategie waaraan in de 
zomer van 1970 is gewerkt en die met de presentatie van het driepartijenplan in sep-
tember voor het eerst is aangekondigd. Een strategie waarin de doelstelling hetzelf-
de is gebleven, maar waarin naar een nieuw middel wordt gegrepen. 

In de resolutie stelt het hoofdbestuur voor om na te gaan of D'66 voor de komen-
de verkiezingen een samenwerkingsverband met andere partijen kan aangaan. Ze 
stelt daarbij dat D'66 pas zal deelnemen aan een coalitiekabinet wanneer: 

'a. de daaraan ten grondslag liggende kombinatie zich met hoofdlijnen voor 
een regeringsbeleid voor de verkiezingen heeft gepresenteerd en als zodanig 
inzet is geworden van de verkiezingen; 

b. indien deelname aan zo'n combinatie ons inziens in de geldende omstan-
digheden de snelste weg zou zijn naar een grondige vernieuwing van ons partij-
politiek en staatsrechtelijk bestel; 

c. als door zulk een kombinatie ons beleidsplan in belangrijke mate kan wor-
den verwezenlijkt.'234 

De eerste voorwaarde is de vertaling van het bezwaar dat D'66 altijd gehad heeft, 
namelijk dat de kiezers zich niet kunnen uitspreken over welke regering na de verkie-
zingen gaat regeren. D'66 wil de nieuw te vormen progressieve combinatie vooraf 
inzet van de verkiezingen maken en het aan de kiezer overlaten of die regeringscom- 
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binatie het vertrouwen krijgt. Het aangaan van een samenwerkingsverband betekent 
voor de Democraten ook dat de partijen die daaraan meedoen bereid zijn om op te 
gaan in een nieuwe partijpolitieke formatie en zo het partijstelsel te veranderen. 

De hoofdbestuursresolutie krijgt de steun van het congres en daarmee bezegelt de 
partij na ruim vier jaar een fundamentele koerswijziging.235  D'66 laat haar excentri-
sche positie los. Alhoewel het congresbesluit nog niet een onomwonden 'ja is tegen 
het aangaan van een stembusakkoord op programmatische basis, zal het streven van 
de partij er vanaf dit congres duidelijk op gericht zijn om zo'n akkoord tot stand te 
brengen. Door de krachten te bundelen hopen de Democraten de doorbraak die zij 
op eigen kracht vanuit haar excentrische positie niet wist te verwezenlijken, alsnog 
te forceren. Met wie D'66 de plannen wil gaan uitvoeren, daarover wordt nog geen 
beslissing genomen. Het definitieve besluit over al dan niet samenwerken met ande-
re partijen zal worden genomen op het voorjaarscongres, dat op 27 februari 1971 in 
Amsterdam zal worden gehouden. Een motie met deze strekking krijgt 73% van de 
stemmen, zz% van het congres stemt tegen.236  

In zijn rede voor het congres in Breda geeft partijleider Van Mierlo een analyse van 
wat hij de 'pioniersfase' van n'66 noemt. Zijn rede markeert het omslagpunt dat op 
het congres in Breda is bezegeld en dat ertoe moet leiden dat D'66 met een nieuwe 
koers en met hernieuwde energie de volgende fase van haar bestaan ingaat. Een aan-
tal fragmenten uit de congresrede van Van Mierlo: 

'Vier jaar geleden stonden ons een aantal gedachten voor ogen, maar drie ervan 
sprongen er duidelijk uit. Zij vormden voor de kiezers de herkenbare karakteris-
tiek van D'66. Deze drie gedachten waren: Er moet een andere staatsrechtelijke 
situatie komen, er moet een andere partijpolitieke indeling van het electoraat 
komen, er moet een andere mentaliteit van de politicus komen. Voor alle drie 
gaven we aan, het een concreter dan het andere, wat we eronder verstonden. De 

I duidelijkheid van deze karakteristiek was tevens de bron van het eerste misver-
stand, namelijk dat de uiteindelijke doeleinden van D'66 lagen in - en beperkt 
bleven tot - een verandering van de vorm van de formele uitwendigheid van de 
politiek Voor velen waren wij aanvankelijk niet meer dan een handvol berijders 
van een paar staatsrechtelijke stokpaarden, 'die daarbij voortdurend een maxi-
mum snelheid overschreden. ( ... ) 

Toen wij voor het districtenstelsel en de gekozen minister-president kozen, 
was dat niet omdat wij dat een goed (of speel-goed) in zichzelf vonden, maar 
omdat wij meenden, dat het beleid dat wij wilden er in die verouderde bedding 
van staatsrechtelijke regels niet zou kunnen komen, omdat de besluitvorming 
noch de toetssteen van doelmatigheid noch die van democratische controle 
kon doorstaan. ( ... ) 

En toen wij ons sterk maakten voor een doorbraak naar nieuwe partijpolitie-
ke verhoudingen en de ontploffingstheorie verkondigden, was dat niet omdat 
wij electoraal dynamiet als een (speel-)goed in zichzelf zagen, maar omdat het 

66 



HOOFDSTUK 2 

binatie het vertrouwen krijgt. Het aangaan van een samenwerkingsverband betekent 
voor de Democraten ook dat de partijen die daaraan meedoen bereid zijn om op te 
gaan in een nieuwe partijpolitieke formatie en zo het partijstelsel te veranderen. 

De hoofdbestuursresolutie krijgt de steun van het congres en daarmee bezegelt de 
partij na ruim vier jaar een fundamentele koerswijziging.235  D'66 laat haar excentri-
sche positie los. Alhoewel het congresbesluit nog niet een onomwonden 'ja' is tegen 
het aangaan van een stembusakkoord op programmatische basis, zal het streven van 
de partij er vanaf dit congres duidelijk op gericht zijn om zo'n akkoord tot stand te 
brengen. Door de krachten te bundelen hopen de Democraten de doorbraak die zij 
op eigen kracht vanuit haar excentrische positie niet wist te verwezenlijken, alsnog 
te forceren. Met wie D'66 de plannen wil gaan uitvoeren, daarover wordt nog geen 
beslissing genomen. Het definitieve besluit over al dan niet samenwerken met ande-
re partijen zal worden genomen op het voorjaarscongres, dat op 27 februari 1971 in 
Amsterdam zal worden gehouden. Een motie met deze strekking krijgt 73% van de 
stemmen, 22% van het congres stemt tegen.236  

In zijn rede voor het congres in Breda geeft partijleider Van Mierlo een analyse van 
wat hij de 'pioniersfase' van n'66 noemt. Zijn rede markeert het omslagpunt dat op 
het congres in Breda is bezegeld en dat ertoe moet leiden dat D'66 met een nieuwe 
koers en met hernieuwde energie de volgende fase van haar bestaan ingaat. Een aan-
tal fragmenten uit de congresrede van Van Mierlo: 

'Vier jaar geleden stonden ons een aantal gedachten voor ogen, maar drie ervan 
sprongen er duidelijk uit. Zij vormden voor de kiezers de herkenbare karakteris-
tiek van D'66. Deze drie gedachten waren: Er moet een andere staatsrechtelijke 
situatie komen, er moet een andere partijpolitieke indeling van het electoraat 
komen, er moet een andere mentaliteit van de politicus komen. Voor alle drie 
gaven we aan, het een concreter dan het andere, wat we eronder verstonden. De 
duidelijkheid van deze karakteristiek was tevens de bron van het eerste misver-
stand, namelijk dat de uiteindelijke doeleinden van D'66 lagen in - en beperkt 
bleven tot - een verandering van de vorm, van de formele uitwendigheid van de 
politiek. Voor velen waren wij aanvankelijk niet meer dan een handvol berijders 
van een paar staatsrechtelijke stokpaarden, die daarbij voortdurend een maxi- 

Lmum snelheid overschreden. ( ... ) 
Toen wij voor het districtenstelsel en de gekozen minister-president kozen, 

was dat niet omdat wij dat een goed (of speel-goed) in zichzelf vonden, maar 
omdat wij meenden, dat het beleid dat wij wilden er in die verouderde bedding 
van staatsrechtelijke regels niet zou kunnen komen, omdat de besluitvorming 
noch de toetssteen van doelmatigheid noch die van democratische controle 
kon doorstaan. ( ... ) 

En toen wij ons sterk maakten voor een doorbraak naar nieuwe partijpolitie-
ke verhoudingen en de ontploffingstheorie verkondigden, was dat niet omdat 
wij electoraal dynamiet als een (speel-)goed in zichzelf zagen, maar omdat het 
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evident was dat, zolang de kiezers door verouderde ideologische tegenstel-
lingen verdeeld werden gehouden middels het driedelig keuzepatroon van 
socialistisch, liberaal en confessioneel daar tussenin, die kiezers die het in 
wezen met elkaar eens zijn over een aantal oplossingen, elkaar niet zullen kun-
nen vinden. ( ... ) 

We hebben vier jaar achter de rug, waarin we van de andere partijen nooit 
iets anders te horen hebben gekregen dan dat we niet duidelijk waren, omdat 
we geen keuzes maakten en geen ideologie hadden. En zelfs geen programma. 
In dezelfde tijd namen ze punten van ons over in beleid of in woorden, in hun 
programma. Zij zijn wel de laatsten die het recht hebben om ons te verwijten 
dat we onduidelijk zijn, maar inderdaad naar onze eigen maatstaven gemeten, 
zijn we nog niet duidelijk gen9eg. ( ... ) 

Laten we in 's hemelsnaam doorgaan met de moed om die dingen bij naam 
te noemen, die naar ons eer, geweten en inzicht moeten gebeuren, of het nu de 
bevolkingspolitiek betreft, of de kinderbijslag of de auto, of wat dan ook. ( ... ) 

De vervaardiging van het beleidsplan is een bar moeilijk karwei geweest. Het 
was op zichzelf al lastig, maar het werd bijna onmogelijk door de depressie die 
het laatste jaar over de hele partij heeft gelegen. D'66 heeft, op de laatste paar 
maanden na, een slecht jaar achter de rug. frustraties rond het beleidsplan, 
slechte congressen in Rotterdam en Haarlem, verkiezingen, waarbij we met 2-I 

wonnen in plaats van met 3-I, mismoedigheid in fracties, hoofdbestuur, werk-
groepen, afdelingen, kortom in alles wat we rijk zijn. Een dal van aarzeling en 
twijfel bij velen, van moedeloosheid bij sommigen, en zelfs bij enkelen van ver-
bittering. ik geloof dat we met zijn allen hard bezig zijn daar weer uit te klim-
men, maar van zo'n terugblik valt allicht iets te leren. ( ... ) 

Omstreeks 1966 is een hele grote groep mensen zich ineens met de Neder-
landse politiek gaan bemoeien, die dat niet eerder hadden gedaan. ( ... ) Ze 
kwamen uit heel verschillende hoeken. Ze bleken het over heel wat dingen 
eens. Het bestel moest op de helling, het spinrag moest weg. Er was  élan  en dat 
werkte aanstekelijk. Het sloeg aan. Het leek alsof het nieuwe bestel vlak om de 
hoek lag. Nou, dat viel tegen. Het oude bestel was veel taaier dan iedereen 
gedacht had in die tijd. En daardoor sloeg bij velen de stemming om. Zo over-
dreven optimistisch als ze over de mogelijkheid van snelle verbeteringen waren 
geweest, zo overdreven pessimistisch werden ze nu. En dat laatste soort over-
drijving is veel gevaarlijker dan het eerste. 

Het is gek, het is allemaal net vierjaar geleden en toch hoor je hier en daar 
over die goeie oude tijd praten of je heel oude mensen aan de gang hoort. Hoe 
zalig toen de jongenskiel nog om de veelbelovende schoudertjes gleed en ieder-
een nog van ons hield. Dat gevoel mag begrijpelijk zijn, maar je schiet er wei-
lig mee op. Je schiet trouwens evenmin op met de houding van: laten we die 
kinderachtigheden nu maar vergeten, we zijn volwassen geworden en nu moe-
[en we ons verder gedragen zoals een volwassen en ordentelijke politieke partij. 

67 



HOOFDSTUK 2 

Het was geen kunst om zogenaamd jong en fris te zijn. Het is geen kunst om 
aangepast en door de wol geverfd te zijn. Het is wel de kunst om onze opgeda-
ne ervaringen te gebruiken om iets nieuws tot stand te brengen. Dat is moei-
lijk. Er moet heel hard voor worden gewerkt, maar als ik zie hoe we de eerste 
klappen hebben opgevangen, dan weet ik zeker dat het ons lukt. ( ... ) 

Goed, we zijn er weer, niet alleen hier, met z'n allen in het Turfschip, we zijn 
er ook weer op de politieke kaart van Nederland. Terug van een klein beetje 
weggeweest.'237 

De pioniersfase 

De dag na de Tweede-Kamerverkiezingen in februari 1967 schreef De Tijd in haar 
redactioneel commentaar: 'Te klein om haar ideeën door te voeren, te groot om 
combinaties met andere partijen te weerstaan, wordt de voornaamste opgave van 
D'66 haar eigen gezicht te bewaren.' In deze woorden blijkt na de eerste vier jaar 
D'66 meer waarheid te zitten dan op de dag na de verkiezingen kon worden 
gedacht. 

Het congres in Breda in december 1970 markeert het einde van wat de 'pioniers-
fase' van D'66 kan worden genoemd. De eerste vier levensjaren van D'66 worden 
gekenmerkt door zoeken. Zoeken naar de juiste organisatievorm, zoeken naar een 
manier om de tot doel gestelde doorbraak te bewerkstelligen en zoeken naar de 
inhoud van de boodschap van de nieuwe partij. 

De keuze die de Democraten in 1966 maken, om als politieke partij hun idealen 
te gaan verwezenlijken, is een keuze die rechtstreeks implicaties heeft voor de orga-
nisatorische vorm die het initiatief aanneemt. Een politieke partij heeft immers een 
(permanente) Organisatie nodig om te kunnen functioneren. Maar de houding die 
de Democraten ten aanzien van hun eigen organisatie aannemen, vertoont een 
tweeslachtigheid. Lange tijd blijft binnen de partij de discussie leven of D'66 nu pri-
mair een beweging of primair een politieke partij is. 

De sterke groei van de nog jonge partij slaat na de verkiezingen in februari 1967 
als een boemerang op de partij terug. Op het moment dat de Democraten besluiten 
om aan de verkiezingen deel te nemen, weten ze dat ze hun huiswerk nog onvol-
doende hebben gedaan. De partij moet als het ware nog ontstaan en blijkt nog 
totaal niet voorbereid op het 'echte' werk. De verkiezingen komen eigenlijk te vroeg 
voor de net opgerichte partij, ook inelectoraal opzicht, zoals uit de peilingen blijkt. 

Het verkiezingssucces zorgt voor een  bandwagon-effect, waardoor de noodzaak 
van een goede organisatie nog eens toeneemt. D'66 beschikt niet over een volwaar-
dig partijapparaaten het ontbreekt de meeste mensen aan ervaring. Veel aandacht 
en energie wordt dan ook terecht besteed aan de organisatorische opbouw van de 
partij. Het financiële draagvlak van de nieuwe partij is gering: D'66 heeft hoge 
schulden, de aanloopkosten zijn hoog, de organisatiegraad laag en dus heeft de par- 
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tij weinig inkomsten. D'66 is een nieuwe partij met een gering draagvlak die het 
vooral moet hebben van enthousiasme en engagement. 

Reeds op het eerste partijcongres wordt duidelijk dat er ruimte zit tussen de 
manier waarop bij D'66 de nagestreefde democratiseringsgedachten in de eigen par-
tij worden doorgevoerd en de noodzaak en wenselijkheid van een slagvaardige 
besluitvorming. Iedereen die wil komen is uitgenodigd en heeft spreekrecht. Vele 
moties en amendementen moeten worden afgehandeld. Sectiegewijs buigt het con-
gres zich over het programma en plenair wordt het vastgesteld. De typering 'Poolse 
landdag' is typerend en de chaos op het eerste congres leidt er bijna toe dat D'66 
überhaupt niet van de grond komt. 

Het congres in Helmond (1967) bevestigt de weg die tijdens het eerste congres is 
ingeslagen. De 'ledendemocratie' krijgt het absolute primaat: machtsconcentraties 
moeten worden voorkomen, cumulatie van functies wordt onmogelijk gemaakt en 
ieder lid heeft spreek- en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering, die het 
hoogste besluitvormingsorgaan wordt. De vaststelling van het Huishoudelijk 
Reglement op het congres in Arnhem in 1969 beoogt de uitbouw van D'66 tot een 
volwassen partijorganisatie mogelijk te maken. Toch zal de organisatie de zwakke 
plek van de partij blijven. De idealen winnen het van de praktische noodzaak tot 
slagvaardigheid. 

De grond hiervoor is gelegen in het feit dat D'66 voor een deel bestaat uit bevlo-
gen idealisten. Zij zien hun partij als een tijdelijke beweging die op korte termijn 
haar doelstellingen wil verwezenlijken en daarna weer zal verdwijnen. Voor deze 
groep D'66'ers is de institutionalisering van de partij een doorn in het oog die ten 
koste gaat van de bevlogenheid en leidt tot een vergadercultuur waarin deskundigen 
de boventoon voeren. Centralistisch bestuur stuit op verzet, de Democraten willen 
de interne democratie ver doorvoeren. Idealisme voert de boventoon bij het vorm-
geven van de partijorganisatie. D'66 is één groot democratisch experiment. Maar al 
op het eerste partijcongres worden de gevolgen van een ver doorgevoerde interne 
democratie merkbaar. Het chaotische verloop van dit congres zou als waarschuwing 
kunnen gelden voor het feit dat een democratische organisatievorm hoge eisen stelt 
aan de structuur van de besluitvorming. 

Tegelijk zorgt de bureaucratisering van de partij voor een verlies aan oorspronke-
lijk elan. Voor de 'bewegingsdenkers' binnen de partij is dit moeilijk te verteren. De 
kritiek die er komt op de bureaucratisering van de partij is vanuit dat bewegings-
denken weliswaar te verklaren, maar gelet op de keuze om een politieke partij te 
worden niet terecht. De rompslomp die de opbouw van de partij met zich mee-
brengt, houdt weinig verband met de door veel Democraten zo vurig gewenste ver-
nieuwing. Maar de vernieuwingsdrang van de Democraten heeft vorm gekregen in 
een nieuwe partij, hetgeen een bewuste keuze is geweest om te opereren naast de 
andere partijen en om het 'spel mee te spelen'. 

De mate waarin D'66 erin zal slagen de door de partij gewenste doorbraak te for-
ceren, hangt voor een groot deel af van de mate waarin de partij zich weet te organi-
seren tot een slagvaardige partijorganisatie. Wat dat betreft belooft het organisatie- 
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congres in Helmond niet veel goeds. Al in het eerste jaar wordt duidelijk dat de 
Democraten worstelen met een dilemma: het ideaal van een ver doorgevoerde par-
tijdemocratie botst met de noodzaak van een slagvaardige partijorganisatie. 

Ook in strategisch opzicht moeten de Democraten van Hans van Mierlo hun weg 
nog vinden. De nieuwe partij positioneert zichzelf in 1966 tegenover de andere poli-
tieke partijen. D'66 moet niet worden gezien als een partij zoals de andere grote 
gevestigde partijen, maar als een 'breekijzer', dat tot doel heeft de bestaande partij-
verhoudingen te doorbreken. 

Ten tijde van de oprichting van D'66 is Nederland klaar voor een doorbraakpartij. 
De tijd is rijp vooreen D'66'. De partijverhoudingen zijn al decennia lang 'bevroren' 
en de samenleving is sterk verzuild. Kennedy constateert dat D'66 zich presenteert als 
partij van de toekomst, als 'jeugdig, vernieuwend en radicaal in een tijd waarin deze 
begrippen 'in' zijn en als een partij die de politiek-oude-stijl wil doen vergeten. 
Zodoende verwerft de nieuwe partij aanhang onder hen die zijn vervreemd van de 
gevestigde partijen.'238  Politieke en maatschappelijke omstandigheden creëren de 
kans voor D'66 en vormen de 'voeding' voor het initiatief, de steunbetuiging voor de 
ideeën in het Appèl zijnde rechtvaardiging voor de oprichting van de partij. 

De excentrische positie die de partij inneemt, is een direct uitvloeisel van de 
gedachte een 'breekijzer' te willen zijn die het partijbestel zal openbreken. De partij 
wil de andere partijen onder dreiging van electoraal verlies dwingen om te verande-
ren. Deze strategie is feitelijk die van een beweging, een strategie die eigenlijk niet 
valt te verenigen met het wezen van een tot samenwerking en compromissen 
gedwongen politieke partij. Door te kiezen voor deze excentrische positie blijft het 
typische D'66-karakter van een beweging lang gehandhaafd.239  

De verkiezingsoverwinning van D'66 in februari 1967 is niet alleen een uiting van 
vertrouwen in de nieuwe partij, maar meer nog een protest tegen de gevestigde par-
tijen. In potentie staat de partij op dat moment een glorieuze toekomst te wachten, 
maar om van dit potentieel te kunnen profiteren, zal D'66 het vertrouwen van de 
kiezers, die deze keer hun stem aan de Democraten hebben gegeven, nog moeten 
winnen. Wil het succes van de Democraten blijvend zijn, dan zullen zij de hoogge-
schapen verwachtingen moeten waarmaken. 

Na de verkiezingen raken de Democraten echter in een spagaat. Enerzijds willen 
ze hun doelstelling (het opblazen van het partijbestel) verwezenlijken, maar ander-
zijds is de partij genoodzaakt zich als een 'gewone' partij te gedragen. Partijvoorzit-
ter Beekmans heeft de positie van D'66 nog het best omschreven toen hij zich tegen 
de kritiek op het hoofdbestuur verdedigde met de woorden: 'Wanneer het bestel 
niet deugt en men neemt eraan deel teneinde het te vernieuwen, wordt men al snel 
ook tot het bestel gerekend  .'240 

De verkiezingsuitslag in februari 1967 heeft verwachtingen geschapen. Maar 
ondanks enkele kleine succesjes zal al snel duidelijk worden dat D'66 haar excentri-
sche positie niet in de Tweede Kamer zal kunnen waarmaken. Een fractie van zeven 
mensen is, zeker als het een geheel nieuwe partij betreft die het stadium van bewe- 

VAN 



WIJ ZIJN GEEN POLITICI (1965-1970) 

ging nog maar net is ontstegen, veel te klein om in een volksvertegenwoordiging 
waarin grote, gevestigde fracties de dienst uitmaken, een vuist te kunnen maken. 
De doorbraak moet dan ook niet zozeer worden verwacht van het optreden van de 
D'66-Kamerfractie. De macht om die doorbraak te forceren zal verworven moeten 
worden door de partij als organisatie, die haar inspanning moet richten op het ver-
groten van de nog veruit te geringe invloed van de zeven Kamerleden die de partij 
telt. 

Op het Leidse congres komen de drie discussies over organisatie (bureaucratise-
ring), strategie (stembusakkoord) en inhoud (concrete doelstellingen, langeter-
mijnvisie) samen. Het congres is het sluitstuk van de voorlopige koersbepaling van 
de nog jonge partij. 

De door de Democraten voorgestelde radicale democratisering wordt in dienst 
gesteld van open deelneming. Men zou kunnen stellen dat het 'wat' wordt voorzien 
van een 'waarom'. Op deze manier hopen Van Mierlo en de zijnen de discussie over 
het uitblijven van duidelijkheid over de uitgangspunten en langetermijndoelstellin-
gen in de kiem te smoren en de eenheid binnen de partij veilig te stellen. De rede die 
Van Mierlo op dat congres houdt, is van groot belang. Voor het eerst presenteert 
Van Mierlo zich hier publiekelijk als de partijleider die het voortouw neemt en 
tegen de partij zegt: zo gaan we het doen.241  Het is Van Mierlo die in Leiden voor de 
bezieling zorgt en die doorslaggevend is voor de koers van D'66. 

In Leiden wordt besloten dat de gewenste partijvernieuwing van onderaf vorm 
dient te krijgen en niet aan de top van partijen. Dit is een reactie op het ontstaan 
van de icvp-radicalen en de ideeën over een mogelijk stembusakkoord of samenwer-
king met andere progressieve partijen. De resoluties over open deelneming en inter-
nationale gerichtheid alsook de rede van partijleider Van Mierlo komen voort uit de 
roep om duidelijkere explicitering van de D'66-boodschap. Deze boodschap bevat 
weinig nieuws, maar zorgt er wel voor dat alle neuzen voorlopig weer een kant op 
staan. 

Het effect van 'Leiden' is maar van beperkte duur. Na het congres gaat D'66 
gesprekken aan met de PPR. Ingevolge de congresresolutie willen de Democraten de 
doorbraak in de partijverhoudingen realiseren aan de basis van de partijen en niet 
door overleg aan de top. Over deze samenwerkingsstrategie ontstaat echter verdeeld-
heid. De  bottom-up-benadering ten aanzien van de partijvernieuwing komt in de pro-
blemen als PVDA en PPR het pix starten, het overleg tussen de progressieve partijen, 
waaraan D'66 weigert mee te werken. De Democraten willen hun eigen positie in het 
proces van partijvernieuwing nog niet opgeven ten gunste van een progressieve 
samenwerking. Ook vrezen veel Democraten dat de PVDA door toenadering met 
name wil proberen de dreiging die van D'66 uitgaat te beteugelen en de eigen machts-
positie te versterken. Het idee van de basisgesprekken waar de Democraten voor kie-
zen, is vanuit democratisch oogpunt weliswaar te verdedigen, maar in de praktijk 
onuitvoerbaar. Er ontstaan verschillende initiatieven en het proces is niet te sturen. De 
gesprekken met de PPR leveren weinig op en de basisgesprekken ontsporen. 
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Ook over de inhoudelijke boodschap van de partij bestaat veel onvrede. De inhou-
delijke basis van de nieuwe partij is gelegen in de consensus die bij de Democraten 
leeft over het onvermogen van de bestaande partijen om antwoord te geven op de 
ontwikkelingen medio jaren zestig. De partij komt voort uit het disfunctioneren 
van de politieke instituties en regels waarvan de gevolgen zich volgens de Democra-
ten in toenemende mate presenteren. De oplossing: het 'Plan voor een nieuwe 
democratie'. Radicale democratisering in dienst van grotere ontplooiingsmogelijk-
heden. Daarnaast worden het pragmatische karakter van de partij en de afkeer van 
ideologieën sterk op de voorgrond geplaatst. 

De uitwerking en verdieping van de programmapunten en een diepgaande dis-
cussie over de grondslagen van de Democraten blijven lange tijd uit. Voor een deel 
is dit te wijten aan het feit dat de benodigde infrastructuur voor een dergelijke dis-
cussie ontbreekt. Ondertussen krijgen de Democraten voortdurend het verwijt te 
horen dat de partij onduidelijk is en na verloop van tijd beginnen veel partijleden 
dat zelf ook te geloven. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de groei van de partij bij de Provinciale-
Statenverkiezingen in 1970 stagneert. D'66 wordt wel in toenemende mate gezien 
als een gevaar voor de gevestigde partijen. Dit wordt met name duidelijk in de aan-
loop naar de verkiezingen, waarin de aanvallen op D'66 toenemen. Maar de winst 
bij deze verkiezingen valt tegen. De (te) hoge verwachtingen leiden zodoende tot 
ontevreden geluiden binnen de partij, hetgeen niet bevorderlijk is: de roep om een 
duidelijkere identiteit bevestigen de beschuldigingen van de buitenwacht. 

Het beleidsplan is de reactie op deze ontwikkeling en bedoeld om meer duidelijk-
heid te verschaffen. Daarnaast wordt een nieuwe strategie bedacht. Het afwijzen 
van gesprekken aan de top en de gerichtheid op gesprekken aan de basis blijkt een 
onwerkbaar idee. Een daadwerkelijke doorbraak in de partijverhoudingen zal 
geconcretiseerd en gerealiseerd moeten worden door een doorbraak aan de top van 
de partijen. Uiteindelijk zullen de Democraten ook voor deze strategie kiezen. 

In Breda laat de partij haar excentrische positie los. Hoewel in de resolutie 
gesproken wordt over 'de snelste weg' naar de gewenste partijvernieuwing, moet 
worden geconstateerd dat het thans de enige manier is om dit doel te bereiken. 
Immers, de 'ontploffing' van het partijstelsel heft, na het ontstaan van D'66 en de 
PPR, geen verder gevolg meer gekregen en de partijpolitieke verhoudingen lijken 
vaster te zitten dan ooit. De verkiezingsresultaten hebben laten zien dat het bedrei-
gen met electoraal verlies, het aanvankelijke doel van D'66 om de andere partijen tot 
vernieuwing te bewegen, slechts een marginaal effect heeft. De enige manier om 
derhalve nog als effectief breekijzer te fungeren, is te streven naar een parlementaire 
meerderheid, die ook de daadwerkelijke macht heeft om veranderingen door te voe-
ren. Uit de resolutie is dan ook op te maken dat het aangaan van een stembusak-
koord gezien moet worden als een eerste of eerstvolgende stap in de richting van een 
herziening van het partijbestel. De interne richtingenstrjd die de pioniersjaren van 
jj'66 kenmerkt, wordt beslecht in het voordeel van de stroming die kiest voor de 
progressieve meerderheid. 
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Een krankzinnig avontuur (1971-1974) 

'Hetprobleem vbn D'66is dat departij bestaat uit mensen 
die eigenlijk allemaal een eigen partij willen hebben.' 

Peter  Baehr'  

Akkoord met PVDA en PPR 

Met het aannemen van de congresresolutie in Breda heeft D'66 de ontploffingstheo-

rie definitief losgelaten. In de redactionele commentaren van de dagbladen wordt 
eensgezind geoordeeld dat de Democraten daarmee eindelijk kleur hebben bekend. 
Het Algemeen Handelsblad spreekt de verwachting uit dat een progressief blok de 
concurrentie met de confessionele partijen beter aan zal kunnen dan tot dan toe, 
maar vraagt zich tegelijkertijd af of de PVDA wel bereid zal zijn om het democratisch 
socialisme vaarwel te zeggen.2  De Telegraafconcludeert dat D'66 de inzinking weer 
te boven is. Het beleidsplan noemt de krant 'een waardevolle bijdrage aan een ver-
nieuwend en vooruitstrevend beleid', maar de vraag is nog wei met wie D'66 dat 
beleid zal gaan uitvoeren en of er een progressieve meerderheid tot stand kan wor-
den gebracht. Het in de praktijk brengen van alle mooie woorden in Breda zal uit-
eindelijk toch van die meerderheid afhangen.3  

Direct na het congres neemt D'66 het initiatief om de mogelijkheden van samen-
werking te onderzoeken. Dit keer wordt niet vanaf de basis getracht een doorbraak 
te forceren, maar zal op het niveau van partijbesturen worden bezien of samenwer-
king mogelijk is. De hernieuwde poging om te komen tot een progressieve concen-
tratie is mogelijk geworden door het mislukken van het PAK, dat geen lang leven 

beschoren bleek. Binnen de PVDA lagen de meningen ver uiteen en ook binnen de 

Psp waren de verschillende vleugels niet op een lijn te krijgen. De voorstellen die het 
PAK in februari 1970 had gepubliceerd onder de titel 'PAK-mee', waren overal (met 

uitzondering van de PPR) slecht ontvangen.4  Bovendien wilde D'66 niet meedoen 

en dat verzwakte dit progressieve akkoord aanzienlijk. In september 1969 is de PSP 

uit het PAK getreden en na de teleurstellende verkiezingen voor Provinciale Staten 
en gemeenteraad heeft het PAK eind juli 1970 zijn werkzaamheden beëindigd.5  Ook 
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de vervolgens door PAK-leden geïnitieerde Actiegroep Progressief Akkoord (APA) 

werd geen succes.6  

Het hoofdbestuur van D'66 schrijft in januari 1971 de partijbesturen van PVDA en 
PPR aan en nodigt deze uit om oriënterende gesprekken te starten om te komen tot 
een samenwerkingsverband tussen deze drie progressieve partijen.7  De besprekin-
gen worden namens D'66 gevoerd door een 'centraal comité' bestaande uit Van 
Mierlo en De Goede, partijvoorzitter Beekmans en de hoofdbestuursleden Nagte-
gaal en Geelen.8  In het beginstadium voert D'66 de besprekingen met PVDA en PPR 

afzonderlijk. Het eerste gesprek tussen D'66 en de PVDA vindt plaats op 25 januari 

1971.9 Reeds op 2 februari meldt het comité namens het hoofdbestuur in een com-
muniqué dat met de PVDA overeenstemming is bereikt over nauwe samenwerking. 10 
Onderdeel van het akkoord tussen D'66 en PVDA is dat aan de respectievelijke con-
gressen zal worden voorgesteld om gezamenlijk de verkiezingen in te gaan op basis 
van een gezamenlijk programma, waarbij de voorstellen van de Staatsrechtcommis-
sic Cals-Donner een belangrijke rol zullen spelen en waarbij de intentie wordt uit-
gesproken dat het samenwerkingsverband gericht zal zijn op de totstandkoming 
van een Progressieve Volkspartij. Het akkoord zal ook gelden wanneer de drie par-
rijen geen regering zullen vormen en gedrieën in de oppositie belanden (een zoge-
naamd 'oppositieakkoord'). De structurele opzet van het beleidsplan van D'66 zal 
als basis dienen voor een op te zetten regeringsbeleid. Verder spreken de twee partij-
en af dat er na de verkiezingen niet meer onderhandeld zal worden met partijen met 
wie voor de verkiezingen geen akkoord is bereikt." 

Het akkoord is voor D'66 een groot succes. De eisen die het D'66-congres in 
december 1970 aan de samenwerking heeft gesteld (de nadruk op staatsrechtelijke 
vernieuwing, het streven naar een Progressieve Volkspartij en het beleidsplan als 
inhoudelijk uitgangspunt) zijn alledrie door de PVDA overgenomen.12  Dit ondanks 
het feit dat er zich aan PVDA-zijde een belangrijke twijfelaar bevindt. PVDA-leider 
Den Uyl verdedigt de progressieve samenwerking weliswaar in het openbaar, maar 
hij is uiterst voorzichtig als het op daadwerkelijke beslissingen aankomt.  13  Den Uyl 
stemt toe, omdat hij in het licht van de verkiezingen een akkoord met de Democra-
ten en het intrekken van de anti-Icvp-motie politiek en electoraal belangrijker vindt. 
De discussie over de Progressieve Volkspartij zal toch pas na de verkiezingen plaats 
vinden. 14 

Op 6 februari keurt het congres van de PVDA het resultaat goed. De PPR sluit zich 
in de loop van februari bij het akkoord aan en als laatste van de drie aanvaardt op 27 

februari ook het D'66-congres de ingeslagen weg.  15  Dit gebeurt echter niet zonder 
slag of stoot. Paradoxaal genoeg ondervindt het bereikte akkoord juist binnen D'66 
de meeste weerstand.  16  Fel protest is afkomstig van onder meer Anneke Goudsmit 
en Henk Zeevalking, die niets voelen voor vergaande samenwerking met de sociaal-
democraten. 17 D'66 dient volgens hen een alternatief te blijven voor zowel links als 
rechts. Ook Hans Wessel (medeoprichter van D'66) en Willem Fiege (voorzitter 
D'66 Den Haag) spreken zich uit tegen de samenwerking.'8  Tweede-Kamerlid 

H 
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Goudsmit is er bovendien zeer tegen gekant dat het akkoord ook wordt opgelegd als 
oppositieakkoord. Zij is van mening dat wanneer de partij na de verkiezingen in de 
oppositie belandt, de fractie zich niet gebonden hoeft te voelen aan het bereikte 

regeerakkoord van de progressieve drie. Ondanks het protest van Goudsmit en Zee-
yalking, die zich gesteund voelen door een deel van het D'66-congres, bepaalt de 

meerderheid van de Democraten anders. Nadat partijleider Van Mierlo het congres 

heeft opgeroepen zich met hem in 'dit krankzinnig avontuur'19 te storten, weet een 

solide meerderheid van ruim 8o% de aanval op het stembusakkoord af te weren. 
00k wanneer het akkoord niet tot regeringsdeelname leidt, zal het gezamenlijke 
regeringsprogramma als basis dienen voor verder gezamenlijk optreden teneinde de 
electorale verhoudingen te doorbreken. In de aangenomen resolutie wordt wel een 

reserve ingebouwd. Binnen een halfjaar zal opnieuw een congres worden georgani-

seerd om aan de hand van de ve'rkiezingsuitslag de situatie opnieuw te bezien. 20 
Waren de Democraten een halfjaar eerder nog in meerderheid tegen samenwer-

king nu besluit de meerderheid om in te stemmen met het bereikte akkoord. Dit 
besluit bezorgt de Democraten positieve commentaren. De Volkskrant ziet het 
akkoord als een 'nieuwe opening' om de vooruitstrevende krachten bijeen te bren-

gen het Algemeen Dagblad constateert dat 'het najagen van onvruchtbare staats-
echtelijke droombeelden en pragmatische vernieuwingsidealen heeft plaatsge-

maakt voor het bedrijven van politiek om de macht.21 Tegelijkertijd constateren de 
commentatoren ook dat de Democraten niet eensgezind kiezen voor samenwer-

king. NRC Handelsblad waarschuwt de Democraten voor een 'onvruchtbare fami- 
lieruzie waarbij het resultaat alleen de verwoesting van de eigen inventaris kan zijn'. 
De Volkskrant stelt dat de D'66'ers met één hand toestemming hebben gegeven voor 

het akkoord maar met de andere hand hun hart vasthouden.22  

Een regeringsmeerderheid van de drie progressieve partijen is niet erg waarschijn-
lijk, en de progressieven zouden dan ook het liefst zien dat voorafgaand aan de ver-
kiezingen overeenstemming kan worden bereikt met ofwel de 1CVP of de VVD, om zo 

bij de verkiezingsstrijd een potentiële meerderheidsregering te kunnen presenteren. 

In het communiqué dat D'66 en PVDA op 2 februari hebben laten uitgaan, is aange-

kondigd dat op een later tijdstip gesprekken zullen worden gevoerd met zowel de 
confessionelen als de VVD. Ondanks enkele wezenlijke verschillen, hebben de dele-

gaties van PVDA en D'66 er alle vertrouwen in dat het tot een akkoord kan komen. 
ook wanneer de confessionelen geen deel uit zullen maken van een akkoord, zullen 

PVDA en D'66 hun programma aan deze partijen voorleggen om te kijken of er voor-

afgaand aan de verkiezingen afspraken kunnen worden gemaakt over regeringssa- 
enwerking. Indien er met de confessionelen vooraf géén afspraken zijn te maken 

over regeringssamenwerking, dan zal een coalitie met deze partijen na de verkie-
zingen uitgesloten zijn.23  

Het aangekondigde gesprek met inrp, ARP en CHU vindt plaats op n maart 1971. 
Maar reeds na één gesprek blijkt dat overeenstemming onmogelijk is omdat de con-

fessionelen niet bereid zijn zich vast te leggen op samenwerking met de progressieve 
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partijen, ook niet als vooraf programmatische overeenstemming is bereikt.24  De 
confessionelen willen de handen vrijhouden om, wanneer de verkiezingsuitslag 
bekend is, eenkeuze te maken tussen een coalitie met 'rechts' of met 'links'. 

Ook de VVD voelt niets voor aansluiting bij het akkoord tussen de progressieve 
drie. Het akkoord tussen de progressieve drie betekent tevens het einde van de 
mogelijkheid om een vorm van samenwerking tussen D'66 en de VVD tot stand te 
brengen. Medio januari 1971 heeft het hoofdbestuur van D'66 een brief van de vVD 

ontvangen, waarin de VVD zich bereid toonde om te bezien in hoeverre er reële 
mogelijkheden zouden zijn om voor de komende verkiezingen tot een stembus-
akkoord of een andere vorm van samenwerking te komen. Met name vanuit de 
JOVD, de jongerenorganisatie van de liberalen, was hierop aangedrongen. Nu de 
Democraten een akkoord hebben gesloten met PVDA en PPR, laten de liberalen mid-
dels een verklaring weten niet langer prijs te stellen op overleg met D'66.25  

Door de reacties van de confessionelen en de VVD ontstaat een polarisatie, die van 
tevoren weliswaar niet bedoeld was, maar welke de scheidslijnen tussen de progres-
sieve drie en de andere partijen wel versterkt. Samenwerking in een te vormen rege-
ring lijkt vooralsnog uitgesloten. Op  een bijeenkomst in Zeist op 13 maart 1971 ver-
klaart Van Mierlo dat de combinatie D'66-PVDA-PPR na de verkiezingen 'onder geen 
beding' met andere partijen zal samenwerken.26  Na het 'nee' van VVD en de confes-
sionelen is dit de enige logische conclusie, maar tegelijkertijd is het voor de progres-
sieve drie nu alleen nog mogelijk om een regering te vormen indien zij gedrieën een 
Kamermeerderheid weten te behalen. 

Het schaduwkabinet 

Zoals bekend is D'66 er niet alleen voorstander van om partijen voorafgaand aan 
verkiezingen kenbaar te laten maken met welke andere partijen zij na de verkiezin-
gen wil gaan regeren. Het liefst zouden de Democraten zien dat de kiezers in staat 
worden gesteld om hun eigen minister-president en daarmee hun eigen regering te 
kiezen. D'66 wil het met de PVDA en PPR bereikte akkoord gebruiken om deze keuze 
voor de kiezers mogelijk te maken. Daartoe wordt tijdens de onderhandelingen 
voor een progressieve concentratie het idee geopperd om een schaduwkabinet te 
formeren, een kandidaat-minister-president die zich met een programma en met 
een regeringsploeg aan de kiezers presenteert.27  

Overigens is het gebruik van de term 'schaduwkabinet' niet helemaal juist. Het 
schaduwkabinet is namelijk niet bedoeld 'in Engelse zin', als alternatief voor een 
door de meerderheid van de Tweede Kamer gesteunde regeringscoalitie, maar als 
een 'beoogd' kabinet, dat zal aantreden indien de drie partijen een Kamermeerder-
heid behalen. De term beoogd kabinet zou dan ook passender zijn geweest. 

PVDA-leider Den Uyl voelt niets voor het idee van een 'schaduwkabinet', maar 
binnen zijn partij vindt het voorstel van de Democraten wel gehoor. Met name Ed 
van Thijn, voorvechter van een gekozen formateur, en PVDA-voorzitter Vondeling 
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voelen wei wat voor het idee. Ook zij kunnen Den Uyl echter niet zover krijgen dat 
hij het idee van een schaduwkabinet steunt.28  

Vanaf september 1970 wordt er informeel overleg gevoerd tussen Erik Visser en 
Peter  Baehr  van D'66, Van der Louw en Van Thijn van de PVDA en Aarden en Janssen 
van de PPR.  29  Tijdens een gesprek tussen Van Mierlo en Van Thijn komt een andere 
naam bovendrijven: die van André Kloos, voorzitter van het NVV en gezaghebbend 
senator voor de PVDA. Als Den Uyl niet overgehaald kan worden, dan zit er niets 
anders op dan hem als partijleider te vervangen en een schaduwkabinet te lanceren 
onder leiding van André Kloos.30  Den Uyl's positie is in de PVDA nog altijd omstre-
den en binnen de partij wordt sinds het najaar van 1969 een discussie gevoerd die 
gevolgen kan hebben voor de positie van de partijleider.31  Onderzoek heeft aange-
toond dat Kloos op dat moment bij verreweg de meeste kiezers de voorkeur geniet 
als minister-president, voor Den Uyl en Vondeling, die elkaar bovendien nauwe-
lijks in populariteit ontlopen.32  Kloos zelf is wel bereid om aan het plan mee te wer-
ken, hoewel hij de kans klein acht dat Den Uyl voor hem zal willen wijken. Ook 
Van Mierlo denkt niet dat de vervanging van Den Uyl door Kloos haalbaar is, maar 
als het met Kloos niet lukt, wil Van Mierlo minimaal Den Uyl zover krijgen dat hij 
het schaduwkabinet accepteert. 33 

De marketingdeskundigen van FFIV, het vaste reclamebureau van D'66, zijn 
enthousiast over het plan. Een schaduwkabinet-Kloos-Van Mierlo zou de presenta-
tie van een compleet nieuwe generatie politici kunnen betekenen. FHV wordt 
gevraagd om samen met campagnestrategen van de PVDA een beeldmontage te 
maken van hoe de presentatie van een kabinet-Kloos-Van Mierlo eruit zou kunnen 
zien. Tijdens een geheimgehouden besloten bijeenkomst met de top van PVDA, D'66 
en PPR presenteren de marketingdeskundigen het sensationele idee.34  Een kabinet-
Kloos-Van Mierlo zal een enorm effect hebben, zo houdt FHV de toehoorders voor. 
Den Uyl reageert zoals verwacht woedend op de plannen. Onder geen beding is hij 
van plan om voor André Kloos het veld te ruimen.35  Onder druk van het D'66-plan 
gaat hij akkoord met de vorming van een schaduwkabinet, maar dan wel onder zijn 
leiding. 

Eind maart geven de partijbesturen aan Den Uyl, Van Mierlo en Aarden de 
opdracht een alternatief kabinet te formeren.36  Op  16 april 1971 hebben zij hun 'for-
matieopdracht' rond en presenteren PVDA, D'66 en PPR hun schaduwkabinet. D'66 
levert vier ministers in het schaduwkabinet, de PVDA tien en de PPR twee. Hans van 
Mierlo is vice-premier en minister zonder portefeuille, belast met de staatsrechtelij-
ke vernieuwing. Verder hebben Max Rood (ciuvi), Anneke Goudsmit (Justitie) en 
Wiebe Draijer (op de nieuw post Milieubeheer en Gezondheidszorg) namens D'66 
zitting in het schaduwkabinet. Als staatssecretaris nemen Laurens-Jan Brinkhorst 
(Europese Zaken), C. van Lookeren Campagne (Defensie) en Aar de Goede 
(Financiën) deel. Publicitair is het schaduwkabinet een enorm succes. In de aanloop 
naar de verkiezingen vergadert het schaduwkabinet dagelijks in hotel Terminus, 
gevolgd door persconferentie. Zodoende weten de progressieve partners tot aan de 
verkiezingen in het nieuws te blijven. 37 
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Hoofdlijnen van een regeringsbeleid 

Op 23 februari presenteren PVDA, D'66 en PPR hun gezamenlijke programma.38  
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn partijen erin geslaagd een geza-
menlijk programma te formuleren. Het gezamenlijke programma van de drie 
progressieve partijen telt slechts dertien pagins. Onder het motto 'versnelde oplos-
sing van oude problemen, integrale aanpak van nieuwe problemen' schetsen PVDA, 

D'66 en PPR de hoofdlijnen van een progressief regeringsbeleid voor de komende 
vier jaar. 

Het programma gaat uitgebreid in op de bewustwording van het feit dat de 
moderne welvaartsmaatschappij onmachtig is tegenover problemen die reeds lange 
tijd het maatschappijbeeld bepalen. Als voorbeelden van 'oude' problemen worden 
genoemd de woningnood, het verschil tussen rijk en arm in de wereld en de sociale 
problematiek in Nederland. Oude problemen als deze worden maar niet opgelost 
terwijl nieuwe zich aandienen. Nieuwe problemen die de oude in nieuw daglicht 
zetten: de ontwikkeling van de 'gesloten' naar de 'open' samenleving, de directe 
bedreiging van het leefmilieu en de dreigende onbestuurbaarheid van de technolo-
gische ontwikkeling. 

In het gezamenlijke programma is de sociale politiek naar voren gehaald ten koste 
van de staatsrechtelijke punten. Op  sociaal gebied wordt de woningnood als 

- belangrijkste probleem gezien. Hiervoor is '25 jaar na de Tweede Wereldoorlog' nog 
steeds geen oplossing gevonden. Aanzienlijke verhoging van het jaarlijkse woning-
bouwprogramma, woningverbetering en stadsvernieuwing alsmede een einde 
maken aan de grondspeculatie verdienen volgens het programma dan ook priori-
teit. In het hoofdstuk 'Welvaartsverdeling' wordt een koppeling gelegd tussen de 
inkomensverschillen en de ontplooiingsmogelijkheden van mensen. Het program-
ma spreekt zich enigszins versluierend uit voor een 'billijke inkomens- en vermo-
gensspreiding'. 

De democratisering van de samenleving valt in dit programma onder de 'nieuwe' 
problemen. Uit dit gedeelte van het programma blijkt duidelijk de invloed van 
D'66. De rechtstreeks gekozen formateur (i.c. minister-president), het districten-
stelsel en de gekozen burgemeester en Commissaris der Koningin zijn van de 
Democraten overgenomen. De tekstdichter van D'66 heeft de vrije hand gekregen 
in het stellen van de diagnose van de zieke samenleving en put daarbij uit de Leidse 
resoluties: 

'De macht van de mensen gezamenlijk groeit met de dag. Maar ieder mens 
afzonderlijk voelt zich steeds machtelozer. Hij ervaart het tot stand komen van 
ingrijpende beslissingen als een proces, dat zich onzichtbaar en blindelings 
voltrekt. Onzichtbaar, omdat technische of maatschappelijke argumenten die 
uitsluitend aan deskundigen bekend zijn steeds meer de hand besturen van de 
verantwoordelijke beslisser. Blindelings omdat de deskundigen te vaak zowel 
niet weten wat er buiten hun terrein gebeurt, als aan buitenstaanders de weg 
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versperren naar het hart van de politieke beslissing. Zo ontstaat een grote 
meerderheid die de machtsuitoefening beschouwt als een geheimzinnig spel 
dat zich ver boven hun hoofden afspeelt en ontstaan minderheden die dikwijls 
moeten beslissen zonder zelf te weten hoe ver hun beslissing reikt, dus zonder 
zich verantwoordelijk te voelen voor de gevolgen.' 

De hoofdlijnen voor een regeringsbeleid bevatten een aantal vooruitstrevende pun-
ten. Zo dient de strafbaarstelling van abortus te worden opgeheven. Onderzoek 
naar drugs en drugsverslaving dient zo nodig bij wet te worden bevorderd, waarbij 
de mogelijkheid wordt opengehouden 'dat voor bepaalde verdovende en stimule-
rende middelen soortgelijke regels als voor drank komen.' 

Milieu krijgt een prominente plaats in het gezamenlijke programma. 'De vervui-
ling van ons leefmilieu is de laatste jaren zo onrustbarend gestegen, dat de gevolgen 
daarvan nu snel reëel onder ogen moeten worden gezien.' Er dient een tienjaren-
plan voor het milieubeheer te komen. Ook pleiten PVDA, D'66 en PPR voor een inte-
graal beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieubeheer, woningbouw, 
industriebeleid, verkeer en vervoer, bevolkingspolitiek en landbouw. 

Winst voor D'66 

Voor het eerst is er bij de Kamerverkiezingen van 1971 sprake van een strijd tussen 
twee grote 'blokken' van partijen die met een gezamenlijk programma uitkomen. 
Naast de progressieve drie hebben de KVP, ARP en CHU een gezamenlijk urgentiepro-
gram uitgebracht. Het derde 'blok' wordt gevormd door de liberalen. 

De opzet van de campagne van D'66, die onder leiding staat van Henk Verhaar, is 
om zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen, van hen zoveel mogelijk op 
de progressieve drie te laten stemmen, en van die groep weer zoveel mogelijk op 
D'66. Met de andere twee partijen is afgesproken dat de gezamenlijke campagne-
inspanning erop gericht zal zijn die kiezers naar de stembus te lokken die er eigen-
lijk helemaal geen heil meer in zien. Binnen deze gezamenlijke opzet zal ieder partij 
voor zich zijn eigen identiteit proberen duidelijk te maken. In de laatste fase van de 
campagne zullen de drie partijen weer gezamenlijk optreden om de boodschap over 
te brengen dat het electoraat voor het eerst de kans heeft om zelf rechtstreeks de 
regering te kiezen.39  

Deze opzet is redelijk succesvol. De progressieve drie halen gezamenlijk 52 zetels, 
een winst van vier zetels voor D'66, twee voor PVDA en twee voor de PPR.40  Voor de 
PVDA, die al geruime tijd in electorale problemen verkeerde, heeft de progressieve 
samenwerking als een reddingsplank gewerkt. PVDA-lijsttrekker Den Uyl incasseert 
de onverwachte winst maar al te graag, een winst die hij vooral heeft te danken aan 
de Democraten. Hij moet dan ook toegeven dat de 'vrienden van D'66 goeddeels 
verantwoordelijk zijn voor het onverwachte succes van de PVDA.'4 1  Het confessione-
le blok wordt zwaar getroffen en verliest gezamenlijk  ii  zetels. De uitslag duidt erop 
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dat de deconfessionalisering zich snel doorzet. Sinds de verkiezingen van 1956 is  dc  
aanhang van de confessionelen geslonken van 50% van het electoraat tot 36,8% in 
1971. KVP, CHU en ARP behalen 58 zetels, niet voldoende om samen een meerderheid 
te vormen, maar ook de oude combinatie met de liberalen heeft met 74  Kamerzetels 
geen meerderheid. 

De progressieve meerderheid is zoals verwacht niet behaald, en samenwerking 
met de confessionelen ligt niet voor de hand, nu een akkoord voor de verkiezingen 
is uitgebleven. Door zowel Hans van Mierlo als PVDA-leider Den Uyl wordt daarom 
op de verkiezingsavond gepleit voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.42  Dit 
zal echter niet nodig blijken. De sleutelpositie bij de formatie is in handen van een 
nieuwe partij, die luistert naar de weinig originele naam DS'70, en bij haar eerste 
optreden acht zetels behaalt. De confessionelen en de VVD zijn maar al te graag 
bereid om DS'70 in hun regering op te nemen en zodoende Den Uyl uit het Cats-
huis te houden. Op  6 juli 1971 is het kabinet rond, de oude combinatie aangevuld 
met DS'70. 43 De progressieven zijn er niet eens aan te pas gekomen. Zij hebben hun 
schaduwkabinet dan reeds ontbonden.44  De drie partijen zullen in beginsel onaf-
hankelijk, maar in voor de hand liggende samenwerking oppositie voeren. 

0p weg naar een Progressieve Volkspartij 

Op i mei 1971 evalueert het hoofdbestuur van D'66 de afgelopen verkiezingen. Over 
het algemeen vindt men dat de nieuwe politieke verhoudingen waar de partij naar 
streeft, met de verkiezingsuitslag dichterbij zijn gekomen. Niettemin valt de uitslag 
voor de partij zelf tegen. Dit is de prijs die de partij moet betalen voor het verlies aan 
eigen identiteit ten gunste van de progressieve samenwerking, verklaart lijsttrekker 
Van Mierlo.45  Van tevoren was volgens hem al duidelijk dat de samenwerking 
moeilijk te verkopen zou zijn en Van Mierlo vindt het bestuur aan zijn zijde. De 
nieuwe progressieve combinatie heeft sterk gewonnen, reden om niet langer alleen 
het bestel ter discussie te stellen, maar om met alle kracht te streven naar een verdere 
fundering voor de progressieve concentratie, zo meent de partijtop. Besloten wordt 
dat zo snel mogelijk doorgegaan moet worden Met het totstandbrengen van de 
Progressieve Volkspartij 46 

In feite vormen de verkiezingen het omslagpunt waar al geruime tijd de aanwij-
zingen voor zichtbaar werden. Direct na de verkiezingen zet D'66 koers naar de tot-
standkoming van de Progressieve Volkspartij. Veel D'66'ers voelen er echter weinig 
voor om nogmaals als reddingsplank voor de PVDA te  fun .47  Van Mierlo krijgt 
het verwijt dat hij zich blindstaart op de progressieve samenwerking. Voorop in de 
strijd tegen de progressieve samenwerking loopt Tweede-Kamerlid Anneke Gouds-
mit. Goudsmit heeft zich eerder dat jaar uitgesproken tegen een oppositieakkoord 
met PVDA en PPR. Het is volgens haar niet goed om het nadeel van de oppositie te 
combineren met het nadeel van gebondenheid en compromissen. Ook is Goudsmit 
bang dat de gekozen strategie zal leiden tot onnodige polarisering. Dat schept alleen 
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maar afstand tussen partijen, terwijl je elkaar op een later tijdstip nog wel eens 
nodig kan hebben, zo redeneert Goudsmit. Goudsmit is niet de enige die er zo over 
denkt. Een deel van de partij vindt dat de totstandkoming van de Progressieve 
Volkspartij ten onrechte als het hoogste doel wordt gezien. Van Mierlo bestrijdt 
echter dat de i've een doel is. De samenwerking tussen de progressieve drie is 
immers nadrukkelijk verbonden aan de voorwaarden van staatkundige en partij-
politieke vernieuwing en voor alles functioneel aan het uiteindelijke doel: de door-
breking van de politieke verhoudingen.48  

Wellicht nog belangrijker dan de intern bestaande twijfels over de samenwerking 
met de PVDA, is de houding die deze partij vanaf de verkiezingen van mei 1971 aan-
neemt als het gaat om verdere samenwerking met D'66 en PPR. Het congres van de 
PVDA heeft zich in februari welish'aar vóór het akkoord met D'66 en PPR uitgespro-
ken, en daarmee voor een op termijn totstandkomen van een pvp, maar daarmee is 
nog niet gezegd dat deze partij net zo gedreven de ivrp nastreeft als de Democraten. 
Terwijl de Democraten na de teleurstellende verkiezingen enige haast achter de 
progressieve samenwerking willen zetten, doen de sociaal-democraten het rustig-
aan.49  In de top van de PVDA wordt het Pvp-streven niet algemeen onderschreven. 
Van der Louw en Vondeling zijn voorstander van een Progressieve Volkspartij, maar 
Den Uyl en ook Van Thijn niet.  50  Binnen de PVDA wordt bovendien anders gedacht 
over de wijze waarop de PVP tot stand dient te komen. Het hoofdbestuur van D'66, 

maar met name Van Mierlo, wil de PVP niet scheppen naar het evenbeeld van D'66 

of een andere bestaande partij, maar vormgeven vanuit een excentrisch punt. Hier-
toe dient een onafhankelijk instituut te worden opgericht. Dit instituut moet met 
name bevorderen dat de vorming van de PVP vanaf de basis vorm krijgt. In het insti-
tuut dient ook plaats te zijn voor mensen die buiten de drie partijen dezelfde doelen 
nastreven.5' De PVDA daarentegen ziet niets in een onafhankelijk instituut en wil 
liever een stuurgroep in het leven roepen onder verantwoordelijkheid van de partij-
besturen.52  

De keuze van het hoofdbestuur van D'66 voor een strategie waarbij de PvP vanuit 
een excentrisch instituut tot stand moet komen, is opvallend. Vers in het geheugen 
ligt immers de excentrische positie die D'66 als partij wilde innemen. Lange tijd was 
D'66 de partij die alleen, vanuit een positie van 'wij tegen de rest' het breekijzer 
wilde zijn in de Nederlandse politieke verhoudingen. D'66 was zelf het excentrische 
punt van waaruit het bestel opengebroken moest worden. Sindsdien is de partij 
langzaam maar zeker zelf onderdeel van het bestel geworden en kan daarom niet 
langer zelf als excentrisch punt fungeren. Het is vanuit deze verschuiving van de 
positie van D'66 dat de keuze voor een onafhankelijk instituut verklaard moet wor-
den. D'66-leider Van Mierlo spreekt zich expliciet uit tégen een 'fusie' van de drie 
partijen. In het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Biesheuvel bena-
drukt Van Mierlo het belang van een Progressieve Volkspartij 'die geen versmelting 
is van bestaande partijen, maar een werkelijk nieuwe partij, die geestverwanten van 
verschillende inspiraties samenbrengt in een nieuw progranima.'53  
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Omdat omtrent de taak, samenstelling en verantwoordelijkheden van een even-
tueel gezamenlijk orgaan geen overeenstemming wordt bereikt, besluiten de partij-
en het bestaande overleg voort te zetten. Gedurende de zomer van 1971 verlopen de 

gesprekken over de pp moeizaam. Over het doel zijn de partijen het wel eens, maal 
over de weg daarnaartoe nog lang niet. De PVDA blijft zich gereserveerd opstellen. 
De sociaal-democraten  zijn de grootste van de drie partijen en willen de greep over 
hun eigen identiteit en hun toekomst niet kwijtraken. Binnen de PVDA roept het 

idee van een onafhankelijk instituut dan ook nogal wat weerstand op. De PVDA wil 

het proces van de totstandkoming  van de prp  onder controle van de partijbesturen  

houden en niet overlaten aan personen die geen verantwoording, hoeven af te leg-
gen. Bovendien wil de PVDA eerst intern de discussie voeren over de eigen ideologie 
en identiteit naar aanleiding  van het rapport 'Socialisme rni'. 54 Binnen de 

PVDA 

wordt ook de kritiek gehoord dat de pvp vooral het noodlijdende D'66 tegemoet 

zou komen. Eigenlijk zien de sociaal-democraten de PVP helemaal niet zitten. De 

PVP is hoogstens een soort veredelde PVDA, de uiteindelijke progressieve volkspartij 
naar het model van de PVDA, waarin de 'splinters' D'66 en PPR zijn opgenomen. 

Wanneer PVDA-leider Den Uyl op een partijdag op 8 mei 1971 stelt dat het samen-
gaan van PVDA, D'66 en PPR een zaak van lange termijn is", wordt duid

elijk dat, 

nadat de progressieve concentratie de PVDA een goede verkiezingsuitslag heeft 

bezorgd, de sociaal-democraten  ineens veel terughoudender zijn ten aanzien van 

een fusie met n'66 en PPR. Partijleider Den Uyl voelt veel meer voor een federatief 

verband dan een fusie.56  

Confrontatie over dePT'T 

Binnen D'66 zelf is de vraag of de PVP er eigenlijk wel moet komen evenmin beant-

woord. Zo visionair als Van Mierlo de toekomstige samenwerking tussen de 

progressieven voorstelt, zo heilloos acht een deel van zijn eigen achterban de vrijages 
met PVDA en PPR. Paula Wassen (fractievoorzitter in de Eerste Kamer) en 00k Sol 
Schuyer (fractievoorzitter  in de Gelderse Staten) hebben grote bezwaren 

Cl, voelen 

eigenlijk wel wat voor het idee van een federatie.57  Hans Gruijters eveneens. De ini-
tiatiefnemer  van D'66 overweegt zelfs om met D'66 te breken vanwege de samen-

werkingsplannen van de partijtop.58 
Tijdens een studiedag over de PVP  op 4  september 1971 in Rotterdam blijkt dat 

D'66 ten aanzien van de koers van Van Mierlo allesbehalve een eensgezinde partij is. 

De koerswijziging  die door Van Mierlo is ingegeven en die moet leiden tot een 
progressieve concentratie, verdeelt de partij tot op het bot. Het hoofdbestuur verde-

digt bij monde van partijvoorzitter Van Lookeren Campagne hartstochtelijk het 

idee van de pvp, welke volgens hem een keuze is tussen de beweging D'66 en de poli-

tieke partij D'66: in D'66 zitten beide aspecten, maar de keuze is in 1966 gemaakt 
D'66 is een politieke partij. En die keuze houdt in dat D'66 streeft naar de macht en 

het hoofdbestuur  kiest ervoor dit streven in een groter partijverband vorm te geven 

zo betoogt de partijvoorzitter.  59 
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Repliek wordt verzorgd door de groep die onder meer bestaat uit Paula Wassen, 
Henk Zeevalking en Anneke Goudsmit, die inmiddels wordt gezien als de voor-
vrouwe' van de anti-PVP-stroming binnen D'66. De D'66'ers rond Goudsmit willen 
de discussie terugbrengen naar het begin: eerst moet de fundamentele vraag worden 
gesteld of D'66 wel een PVP wil. Volgens hen is voor D'66 de wijziging van het kies-
stelsel altijd het middel én de voorwaarde is geweest om te komen tot een andere 
partijpolitieke constellatie. Alleen langs die weg is het mogelijk om de doelstelling - 
de kiezer kiest zijn regering- te bewerkstelligen en het vastgeroeste stelsel te doorbre-
ken.60  Ook Paula Wassen is van mening dat een beslissing over de totstandkoming 
van de PVP nooit is genomen. Zij verwijst naar het besluit van het congres in 
Amsterdam, waar niet is besloten tot de oprichting van I'VP met PVDA en PPR, maar 
waar steun gegeven is aan een motie die veel ruimer was gesteld.6 1  Hierin is alle 
ruimte gelaten voor vragen als hoe moet een eventuele i'vi eruitzien en uit wie moet 
deze groepering bestaan? Goudsmit waarschuwt ervoor dat D'66 door de PVDA 

dreigt te worden 'ingepakt' waardoor het voor D'66 steeds moeilijker wordt om zijn 
eigen doelstellingen te bereiken, namelijk eensgezinden uit andere partijen samen-
brengen onder een nieuw gezamenlijk standpunt.62  Hiermee verwoordt Goudsmit 
het tegengevoel dat bij veel D'66'ers leeft. D'66 dreigt ten onder te gaan in een soort 
veredelde PVDA, die vlak na de oorlog zelf werd opgericht als een nieuwe brede 
progressieve volkspartij en waarin de Vrijzinnig Democraten van toen in het niets 
opgingen. Partijleider Van Mierlo raakt danig geïrriteerd van dit soort kritiek.63  Het 
overleg tussen D'66, PVDA en PPR moet gewoon doorgaan, zo vindt hij. Vanuit een 
excentrisch punt (het door D'66 voorgestelde instituut) moet worden doorgegaan 
met praten over hoe de samenleving er in de toekomst uit moet gaan zien, en moet 
worden gekomen tot een brede progressieve volkspartij. Zo niet, dan ziet hij er geen 
brood meer in, is de impliciete boodschap.64  

De studiedag in Rotterdam vormt de opmaat naar het partijcongres in Biddinghui-
zen, dat wordt gehouden op 6 en 7  november 1971-  In Biddinghuizen staan de twee 
opvattingen opnieuw tegenover elkaar. De lijn-Van Mierlo legt de nadruk op ver-
sterking van de samenwerking tussen de progressieve drie. De lijn-Goudsmit wil die 
samenwerking binnen het kader van voldoende ruimte voor eigen identiteit. De lijn-
Van Mierlo is neergelegd in motie i van het hoofdbestuur, waarin steun wordt uitge-
sproken voor het beleid van het hoofdbestuur tot nu toe en de Tweede-Kamerfractie 
van D'66 wordt verzocht 'gestalte te geven aan een vorm van parlementaire samenwer-
king met de PVDA en de PPR in de geest van het besluit van de ALV van 27 februari 1971, 

dat het regeerakkoord, ook voor het geval niet gezamenlijk aan een regering zou wor-
den deelgenomen, mede tot basis zou dienen voor een verder gezamenlijk optre-
den.'65  In de toelichting bij de motie probeert partijvoorzitter Beekmans duidelijk te 
maken dat onder de formulering in de motie moet worden verstaan: 'eerst formuleren 
wat D'66 wil, en vervolgens proberen hierop overeenstemming te bereiken met de 
fracties van PVDA en PPR.' Tegelijkertijd moet Beekmans erkennen dat samenwerking 
onvermijdelijk leidt tot identiteitsverlies.66  
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De uitleg van Beekmans kan de groep-Goudsmit niet overtuigen. In motie 23 van 
Goudsmit is van de interpretatie van het gesloten regeerakkoord als oppositie-
akkoord niets terug te vinden en staat de eigen onafhankelijke afweging van D66 
centraal. In de onderhandelingen met de progressieve partners wil Goudsmit zowel 
'komen tot nieuwe samenwerkingsvormen' als garanties voor het behoud van 'de 
eigen identiteit van D'66'.6  De Kamerfractie van D'66 moet niet worden gebonden 
aan het besluit om het regeerakkoord als oppositieakkoord te gebruiken. Voorstel-
len moeten op zakelijke overwegingen worden getoetst en partijpolitieke overwe-
gingen moeten niet de overhand krijgen, aldus Goudsmit.68  

Tijdens het congres wordt nog een derde motie ingediend. In motie ioi van een 
groep onder aanvoering van Laurens-Jan Brinkhorst wordt opgeroepen 'te blijven 
streven naar het totstandkomen van een niet aan partijen ondergeschikt nieuw 
ontmoetingspunt, waar alle progressieve groeperingen en personen kunnen gaan 
werken aan het ontstaan van een nieuwe politiek.'69  In de motie wordt 'zowel de 
voortdurende wil tot het bereiken van overeenstemming met de partners als de 
eigen verantwoordelijkheid'70  als uitgangspunt voor de parlementaire standpuntbe-
paling vastgelegd. Daarmee wordt de lijn-Goudsmit verworpen, die juist staat voor 
een eigen, zakelijke standpuntbepaling. Maar daar waar de hoofdbestuursmotie 
spreekt van 'voortzetting van de samenwerking met PVDA en PPR om daaruit een 
Progressieve Volkspartij te laten ontstaan, benadrukt de motie van Brinkhorst het 
vinden van een balans tussen het streven naar een PVP en het nemen van de eigen 
verantwoordelijkheid. De PVDA wordt in de motie opgeroepen zich meer in één lijn 
met de samenwerkende partners op te stellen omdat een aan de vorming van de i'vr' 
voorafgaande mate van overeenstemming en samenwerking noodzakelijk is. De 
bedoeling van motie ioi is duidelijk: Brinkhorst tracht een brug te slaan tussen de 
voorstanders van de lijn-Van Mierlo en de aperte tegenstanders van de evp. Het is 
een poging om de twee partijen bij elkaar te houden, een poging om een scheuring 
binnen D'66 te voorkomen.7' 

Naar aanleiding van motie int trekt het hoofdbestuur zijn eigen motie in. De dis-
cussie gaat vanaf dat moment nog over de keuze tussen de motie-Goudsmit en de 
motie-Brinkhorst, die nu de steun van het hoofdbestuur heeft. Volgens Van Mierlo, 
die de verdediging van het hoofdbestuursstandpunt heeft overgenomen, staat in 
motie ioi de breekijzerftrnctie van D'66 centraal en biedt het de mogelijkheid voor 
D'66 om de samenwerking te zoeken en tegelijkertijd de eigen identiteit te waarbor-
gen, de twee essentiële voorwaarden voor de breekijzerfunctie. Alleen langs die weg 
kan het electoraat onder één dak worden gebracht, aldus Van Mierlo. Uit de motie-
Goudsmit spreekt volgens de partijleider te veel wantrouwen. Deze motie zou bete-
kenen dat D'66 een stap terug doet en een onbetrouwbare partner zal blijken naar 
de andere partijen toe, waarschuwt Van Mierlo. 2  

De motie-Goudsmit wordt met 61% van de stemmen tegen verworpen. Het con-
gres stemt in met de compromisformulering van de motie-Brinkhorst. Het  congres 
neemt tevens een amendement van Paula Wassen aan, dat stelt dat er toch een onaf-
hankelijk instituut moet komen van waaruit de PVP gevormd dient te worden.73  
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Een opmerkelijk congresbesluit, aangezien eerder onderhandelingen met de PVDA 
juist op dit punt telkens vastliepen. Daags na het congres in Biddinghuizen stelt De 
Volkskrant in haar commentaar dat geen van beide stromingen op het congres echt 
heeft gewonnen, maar dat ondanks de tweespalt toch een stap is gezet op weg naar 
een werkbare progressieve meerderheid. 4  De Telegraaf ziet in het congresbesluit 
echter een volgende stap op weg naar eenwording van D'66 met de PVDA.75  Hoe het 
ook zij, het vijfjarig bestaan van D'66 had op een passender manier gevierd kunnen 
worden dan met het verhitte congres in Biddinghuizen. 

Commissie-Mansholt 

Terwijl de gesprekken met hetPVDA-bestuur in de zomer van 1971 moeizaam zijn 
verlopen en de tegenstroom binnen D'66, getuige Biddinghuizen, steeds sterker 
wordt, maken de Eerste-Kamerfracties van D'66, PVDA en PPR in oktober 1971 
afspraken over samenwerking. Door zoveel mogelijk eensgezind op te treden hopen 
de fracties de tot nu toe bereikte samenwerking tussen de drie partijen te ondersteu- 
nen.76  In een daartoe opgestelde intentieverklaring77 verklaren de drie senaatsfrac-
ties op basis van het gezamenlijke programma hun optreden in de Senaat zoveel 
mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Ook de Tweede-Kamerfracties stemmen hun koers zoveel mogelijk op elkaar af 
In de problematiek van de eindigheid van de aarde, die door de Club van Rome 
aan de orde is gesteld, wordt een nieuwe basis gevonden voor verdere samenwer-
king tussen de progressieve drie. Op voorstel van Van Mierlo wordt besloten een 
'Commissie van Zes'78  in te stellen met vertegenwoordigers van de drie progressie-
ve partijen die vragen zal proberen te beantwoorden als: waar liggen de grote maat-
schappelijke problemen en wat verstaan we onder wezenlijke hervormingen? In 
het verlengde van vraagstukken als deze zal de commissie voorstellen formuleren 
over hoe een progressieve concentratie aan deze hervormingen invulling kan 
geven. De Commissie van Zes bestaat enerzijds uit mensen die niet direct aan de 
dagelijkse politiek gebonden zijn (Mansholt, Gruijters, De  Galan)  en anderzijds 
uit die drie fractievoorzitters die die band nadrukkelijk wel hebben (Den Uyl, Van 
Mierlo en De Gaay Fortman -later Jurgens-).79 De Commissie, die naar haar voor-
zitter ook wel de 'Commissie-Mansholt' wordt genoemd, brengt op 6 maart 1972 
haar advies uit, dat wordt toegestuurd aan de leden van de drie partijen.80  In haar 
bevindingen constateert de Commissie-Mansholt drie grote crises: de wapenwed-
loop, de kloof tussen arm en rijk in de wereld en een ecologische crisis. De com-
missie stelt dat het noodzakelijk zal zijn de economische groei terug te dringen en 
fundamentele herzieningen in de maatschappelijke, politieke en economische 
orde door te voeren.8' Het hoofdbestuur van D'66 is zeer te spreken over het rap-
port en spreekt van een 'vruchtbare basis voor verdere onderhandelingen.' 'Het 
hoofdbestuur is van mening, dat met de totstandkoming van dit rapport, met ove-
rigens al zijn tekortkomingen, een belangrijke aanzet is gegeven tot een fundamen- 
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tele politieke discussie over de problematiek.'82  Een 'comité van verkenning' zal 
adviseren over de samenstelling en werkwijze van een programmacommissie die 
een progressief beleid verder zal uitwerken. Tot eind 1972 zal naar aanleiding van 

het rapport binnen en tussen de drie partijen in een groot aantal  discusslegroepen 
gesproken worden. Centraal hierbij staan de noodzaak van hervormingen en het 
overbruggen van verschillen in denkbeelden en culturen. Met de manier van 

discussiegroepen, die op plaatselijk niveau worden gevormd, wordt gehoor gege-

ven aan een belangrijke wens van D'66 om die discussie op een zo breed mogelijke 
basis te voeren. 

Met zijn voorstel tot de instelling van de Commissie-Mansholt heeft fractieleider 
Van Mierlo een nieuwe impuls gegeven in de richting van verdergaande samenwer-
king tussen de progressieve drie. Daarnaast heeft de samenwerking tussen de 

progressieve drie in de Tweede Kamer zijn beslag gekregen in het 'Permanent Over-
legorgaan'83, waarin de drie fractievoorzitters, de drie partijvoorzitters en drie afge-
vaardigden van elke partij informatie uitwisselen, over inhoudelijke problemen van 

gedachten wisselen en praten over de vele onderlinge irritaties die het gevolg Zijfl 

van verschillen in de manier van politiek bedrijven. 

Steun voor koers brokkelt verder af 

De discussies binnen n'66 blijven zich afspelen rond de identiteit en de te volgen 
partijlijn. In een open brief aan de 1eden84 uiten aS partijleden, waaronder bekende 
namen als  Baehr,  Van Beekhuizen, Beekmans en Brinkhorst hun zorg over het 
functioneren van de partij. Hun zorg betreft drie punten: de wijze van besluitvor-

ming voldoet niet meer, de kwaliteit van de politieke besluitvorming is onvoldoen-

de en de politieke besluitvorming vindt nog steeds in een te kleine kring plaats. 
Congresbesluiten dienen beter voorbereid te worden zodat de bezoeker niet over-

vallen wordt. De representatie van de n'66-leden op congressen moet beter worden 

gewaarborgd en niet afhankelijk zijn van locatie en toegangsprijs, aldus de opstellers 

van de open brief De politiek van D'66 moet wat hen betreft erop gericht zijn een 

veel dieper gaande doorbraak te bereiken, in samenwerking met hen die hiertoe de 
bereidheid hebben getoond. 

In een volgend nummer van Democraat wordt een stuk van een tweede groep 

D'66'ers afgedrukt.85  Deze groep, waaronder Goudsmit, Van der Scheer, Rood en  

Schwartz,  vindt het noodzakelijk 'een duidelijk inzicht te krijgen in en te geven OP 

de ontwikkelingen binnen D'66.' Het stuk gaat door het leven als het 'StukRo0d', 

naar de belangrijkste auteur ervan. In het advies aan het hoofdbestuur vraagt de 

groep om de lijn die door de partij wordt gevolgd duidelijker te maken zodat frus-
traties en communicatiestoornissen kunnen worden voorkomen. De groep vindt de 
lijn, die D'66 uitgaande van haar doelstellingen naar inhoud en politieke opstelling 
heeft gevolgd duidelijk kenbaar en goed te verdedigen. Deze eigen opstelling mag 
van Goudsmit niet worden opgegeven voor het onzekere avontuur van samenw' 
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king  met andere partijen. De groep acht de partij meer dan ooit nodig om te trach-
ten de oorspronkelijke doelstellingen te bereiken. In het advies klinkt duidelijk de 
lijn-Goudsmit door, die op het congres in Biddinghuizen hard in aanvaring kwam 
met Van Mierlo. Toen was het ook Goudsmit die in een motie waarschuwde voor 
het verlies aan eigen gezicht van D'66. Inhoudelijk waren de twee partijen het eens 
maar de manier waarop met de uitgangspunten werd omgegaan, daar lag het ver-
schil. Het advies is een herhaalde oproep tot duidelijke stellingname en profilering 
van de eigen identiteit van D'66. In essentie stellen de schrijvers van het Stuk-Rood 
zich achter het standpunt dat D'66 als oorspronkelijk excentrische partij wel actief 
moet toewerken naar de totstandkoming van een Progressieve Volkspartij waarin de 
drie partijen opgaan, zij het met behoud van de eigen identiteit. Maar zelfs het eer-
ste deel van dit standpunt, het streven naar de pvp, wordt niet door iedere D'66'er 
gedeeld, getuige ook de reacties. Karel Bloema, lid van het hoofdbestuur van de par-
tij, keert zich in scherpe bewoordingen tegen het standpunt van de Groep-Rood, 
die hij rekent tot de groep 'pvp-doorduwers' in de partij.86  Bloema schetst een beeld 
waarbij de Pvp wordt gedomineerd door de PVDA, die immers met een veel grotere 
groep mensen aan de PVP deel zal nemen. Het denken in de richting van een PVP 

noemt Bloema ouderwets en conservatief en hij pleit ervoor de eigen sfeer en accen-
ten van D'66 te behouden. De D'66-identiteit zal in een PvP worden weggevaagd en 
daarmee is men terug bij af, zo voorspelt Bloema. Vervolgens haalt Bloema zich de 
woede van het bestuur van de partij op hals door het pamflet van de Aktiegroep 
Nieuwe Partij te ondertekenen. Deze actiegroep wil een beweging op gang brengen, 
dwars door alle partijen heen, die moet leiden tot de vorming van een nieuwe 
democratische volkspartij. De mening van Bloema leidt tot zoveel wrevel in de par-
tijtop dat Bloema zich genoodzaakt ziet zijn functie neer te leggen.87 

Ook Hans Wessel, in 1966 één van de ondertekenaars van het Appèl, is van 
mening dat het 'krankzinnige avontuur' is mislukt, en verwijt het D'66 dat de partij 
bij monde van Van Mierlo er toch aan vast blijft houden.88  Een dogmatische opvat-
ting, die weinig perspectief biedt voor een betere toekomst, zo stelt Wessel. Wessel is 
ervan overtuigd dat het afgelopen is met D'66. De progressieve samenwerking 
wordt de doodsteek. In ieder geval als de partij vasthoudt aan vergaande samenwer-
king met de PVDA. Wessel kondigt aan de partij te zullen verlaten en een poging te 
zullen doen om te komen tot een bundeling van 'niet-confessionele middengroepen 
in een gematigd progressieve partijorganisatie, een partij van een links-liberale sig-
natuur.'89  De nieuwe partij van Wessel zal gebaseerd worden op een duidelijke 
eigen ideologie, iets waar het D'66 volgens Wessel duidelijk aan ontbreekt. De Poli-
tieke Partij Vrije Democraten van Wessel wordt op 14 april 1973 opgericht. De 
oprichting volgt na een van D'66 afgekeken adhesieactie.° In twee advertenties in 
de grote dagbladen roept Wessel op zijn initiatief te ondersteunen. De actie levert 
veel adhesiebetuigers op, ook van D'66'ers en oud- D'66'ers die zich niet langer kun-
nen vinden in de koers van die partij. Wessel vindt zijn grootste aanhang dan ook 
daar waar D'66 het jaar ervoor de grootste verliezen heeft geleden. 
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De dissidente geluiden binnen de partij en het ontstaan van de Vrije Democraten 
wijzen erop dat de onvrede in de D'66-gelederen langs andere kanalen zijn uitweg 
begint te vinden. Terwijl de nieuwe partijvoorzitter  Ruby  van der Scheer meent dat 
het ontkennen van het bestaan van een stroming-Goudsmit de beste strategie iS 

moet worden vastgesteld dat de steun voor de koers van de partijtop verder afbrok-
kelt. 

Wankel mandaat 

Tijdens het congres in Den Bosch op 6 mei 1972 komen alle tegenstellingen die op 
het congres in Biddinghuizen de partij hebben verdeeld opnieuw in alle hevigheid 
naar boven.92 Opnieuw is het niet de Progressieve Volkspartij op zich waarover de 
meningen verschillen, maar de wijze waarop tot dan toe deze partijvorming plaats-
vindt. Veel D'66'ers vinden dat de PVDA een veel te dominante rol speelt binnen de 
progressieve concentratie. Hierdoor zou de PVP als alternatief aan aantrekkings-
kracht verliezen en de nagestreefde meerderheidsstrategie in gevaar komen. Aan de 
andere kant blijkt de PVDA zich minder snel dan verwacht te willen omvormen tot 
een grote progressieve volkspartij die niet meer gebaseerd zal zijn op de oude, 
negentiende-eeuwse socialistische idealen. 

Uiteraard speelt de angst voor verlies aan eigen identiteit bij de Democraten een 
belangrijke rol. Veel kiezers die zich aangetrokken voelden tot de partij D'66 hebben 
het bij de Kamerverkiezingen af laten weten. De resolutie die het hoofdbestuur van 
D'66 heeft opgesteld en die de beleidslijn van het bestuur inzake de r'vr' zou moeten 
steunen, wordt op initiatief van Aar de Goede geamendeerd in de lijn van de opvat-
tingen die in Biddinghuizen door de groep-Goudsmit werden verwoord. Binnen de 
samenwerking dient meer ruimte te worden gelaten voor de eigen identiteit van 
D'66. De Goede, die bijval krijgt van onder meer Goudsmit en  Schwarz,  heeft de 
leiding van de tegenstroom binnen de partij overgenomen van Goudsmit. Net  als 
Goudsmit eerder legt De Goede daarnaast de nadruk op het openhouden van de 
progressieve samenwerking voor mensen uit andere partijen die dezelfde doelen 
nastreven. Wat De Goede betreft dient het bestuur yan D'66 zich actief in te span-
nen om toenadering te zoeken met progressief-christelijken in KVP en ARP. 

Ondanks de reactie van Hans Gruijters dat de voorstellen van De Goede 'hetzelfde 
zijn als vlak voor het huwelijk nog een keer vreemdgaan' wordt het amendement 
van De Goede met 51% tegen 49% van de stemmen aangenomen. Dit verschil is 
statutair echter te klein (het verschil moet minimaal % zijn) en dus kan het hoofd-
bestuur het congresbesluit naast zich neerleggen. Vervolgens wordt de resolutie van 
het hoofdbestuur met 55% voor, 38% tegen en % blanco stemmen aangenomen.93  

'D'66'ers diepgaand oneens over strategie' kopt NRC Handelsblad daags na het 
congres. 'D'66 in de greep van twijfel en ongeloof', luidt de kop in deHaagsche Cou-
rant. En Het- Parool noemt 'de malaise bij D'66' 'geen versterking van de progressieve 
concentratie'.94  Het zijn zeer schadelijke koppen voor een politieke partij die een 
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vernietigend beeld schetsen van een partij in een identiteitscrisis. Formeel kan het 
hoofdbestuur zich er na Den Bosch op beroepen dat het partijcongres het beleid 
van het bestuur heeft onderschreven. Toch kan nauwelijks staande worden gehou-
den dat het congres een stevig mandaat heeft verschaft om het tot dusver gevoerde 
beleid voort te zetten. De krappe meerderheid op het congres is een morele neder-
laag voor het hoofdbestuur en een klap in het gezicht van partijleider Van Mierlo. 
Bovendien heeft het de interne tegenstellingen binnen D'66 nog eens extra aange-
scherpt. Hans van Mierlo vertrekt vervroegd op vakantie naar Zuid-Frankrijk. 
Later zal blijken dat de partijleider deze dagen overweegt om af te treden.95  

Organisatorische wanorde 

De eerder in Democraat geuite kritiek op het functioneren van D'66 is geen inci-
dent. Steeds vaker krijgt de partij intern de kritiek te horen dat het verzuimt om in 
eigen gelederen orde op zaken te stellen. Het ledental van D'66 is inmiddels 
gegroeid naar zo'n 6.5oo, een aantal dat nog steeds in schril contrast staat met het 
aantal D'66-kiezers. De inkomsten van de partij zijn verreweg onvoldoende om het 
huidige niveau van activiteiten te handhaven. Binnen D'66 leeft nog steeds de vraag 
of de partij nu wel voor lange tijd is opgezet en een gevolg van die vraag is, dat er tot 
nu toe met enige zorgeloosheid is omgesprongen met de partijfinanciën. Vice-voor-
zitter Ter Haar luidt daarom de noodklok over de abominabele financiële positie 
van de partij.96  

Vanaf de oprichting heeft de partij continu te maken gehad met schulden en 
tekorten. De penningmeester constateert dat er nooit iets heeft geklopt van de 
financiën van de Democraten. Men beschouwde de financiën als een onderdeurtje 
en zag over het hoofd dat de financiën de basis waren van de partij, zo meent de 
penningmeester. D'66 heeft een belastingschuld van twintigduizend gulden. Er ligt 
voor vijftigduizend gulden aan onbetaalde rekeningen. Bij de bank staat de partij 
voor vijftigduizend gulden in het krijt en bij de PVDA voor dertigduizend. Het lijkt 
een bodemloze put. De contributie van de leden vormt de belangrijkste inkomsten-
bron van de partij, maar lang niet iedereen blijkt gemakkelijk bereid te betalen. 
Ondanks alle bedelacties van het bestuur blijft dat het grote probleem. 'Het moet 
maar eens goed tot de leden van D'66 doordringen, dat de partij zonder geld niet 
kan voortbestaan',97  dreigt de penningmeester. Als iedereen zijn contributie nor-
maal zou betalen, zou dat een half miljoen opleveren. Vooralsnog is het einde van de 
financiële problemen nog niet in zich. Sterker nog, eind 1973 zal het vermogenste-
kort van D'66 zijn opgelopen tot twee ton. 

Behalve de financiële problematiélb hebben veel Democraten forse kritiek op het 
functioneren van de partijorganisatie. De partijdemocratie functioneert bedroe-
vend slecht. De ALV'S zijn zo grootschalig dat van een gedegen discussie weinig 
terechtkomt. Met name welsprekende leden, en dan nog vaak de bekende kopstuk-
ken van de partij, zijn in staat om hun zegje te doen en enige invloed op de aanwezi- 
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ge congresgangers uit te oefenen. Het zijn ook alleen deze bekende D'66'ers die de 
aandacht weten te trekken. Voor het overige zijn sprekers vaak moeilijk te verstaan, 
overheadsheets slecht leesbaar en de discussie ongestructureerd. Maar al te vaak 
leidt dit ertoe dat het congres zich achter het standpunt van het hoofdbestuur 
schaart, zonder dat inhoudelijke argumenten op waardige wijze gewogen zijn. Ook 
de communicatie binnen de partij is slecht. Het beperkte partijorgaan Democraat is 
een discussieforum voor allerlei leden, dat al net zo ongeorganiseerd is als het con-
gres. Voor- en tegenstander bekvechten op papier. Van een gestructureerde discussie 
komt niets terecht, niet alleen omdat Democraat er niet voor geschikt is, maar ook 
omdat de partijstructuur zich er niet voor leent. 

Voor de Democraten komen de- vervroegde verkiezingen, die na de val van het 
kabinet-Biesheuvel worden uitgeschreven voor 29 november 1972, op een uitermate 
slecht moment. D'66 is in grote verwarring over de eigen koers en identiteit, de 
progressieve samenwerking is nog lang niet zover gevorderd dat van een Progressie-
ve Volkspartij-in-wording kan worden gesproken en de beeldvorming naar buiten 

L toet desastreus voor het vertrouwen in D'66. 

Keerpunt 1972 

Evenals een jaar eerder zullen de progressieve drie ook bij de komende verkiezingen 
gezamenlijk optrekken. Op 13 september presenteren de drie progressieve partijen 
hun gezamenlijke verkiezingsprogramma, Keerpunt 1972. Ook nu presenteren 
PVDA, D'66 en PPR een schaduwkabinet, zij het dat het dit keer geen complete rege-
ringsploeg betreft zoals in 1971, maar een soort 'rompkabinet' dat als visitekaartje 
voor de progressieve combinatie moet gelden. Namens D'66 hebben Van Mierlo, 
Gruijters, Goudsmit en De Goede zitting in het schaduwkabinet. 

De totstandkoming van Keèrpunt 1972 heeft heel wat voeten in de aarde. Het 
conceptprogramma is opgesteld door een gezamenlijke programmacommissie met 
daarin Van Thijn (PVDA), Jurgens (PPR) en Terlouw (D'66). Voor alle drie partijen 
betekent het gezamenlijke programma dat er concessies gedaan moeten worden. 
Zoals bekend is zowel in de PVDA als in D'66 een deel van de partij geen voorstander 
van de samenwerking. De besturen van de twee partijen zullen dan ook alle zeilen 
moeten bijzetten om het programma-akkoord aan hun achterban te verkopen. 
Voor D'66_voorzitster Van der Scheer en partijleider Van Mierlo betekent dat vooral 
aan het congres uitleggen welke punten de partij bij de onderhandelingen heeft bin-
nengehaald en hoe zij de PVDA zover heeft gekregen akkoord te gaan. De Democra-
ten moeten echter wel voorkomen dat het congres van de PVDA in verzet komt. De 
sociaal-democraten hebben ook wel door dat hun partij veel water in de wijn heeft 
moeten doen voor het akkoord met D'66 en PPR.98  

Op 6 en 7 oktober houden D'66, PVDA en PPR tegelijkertijd hun verkiezingscon-
gressen. Tussen de locaties waarop de simultane congressen plaats vinden wordt 

ruk heen en weer gebeld om op de hoogte te blijven van hoe de behandeling van de 
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tegenstanders. Vanuit de zaal slaan zij geschokt gade hoe Den Uyl van het 1)'66-

congres een staande ovatie krijgt. 104 

Een nieuw beleid  

Dc  boodschap die de progressieve drie in Keerpunt 1972 uitdragen, is dat het tijd is 
om 'de bakens van de macht' te verzetten. 

'De val van het kabinet-Biesheuvel is meer dan een politiek incident. Het is de 
afsluiting van een periode, gekenmerkt door een politieke stijl waarbij beslis-
singen worden genomen buiten de mensen om. Opeenvolgende kabinetten 
met een behoudend karakter zijn in gebreke gebleven een antwoord te geven 
op de vraagstukken van dit moment.: de voortdurende inflatie, de stijgende 
werkloosheid, de uitdaging van de milieuproblematiek, de ongelijkheid van 
inkomens, vermogens, zeggenschap enz. ( ... ) 

Kenmerkend voor de afgelopen periode was de grote vervreemding tussen 
burger en politiek. De oorzaak van de machteloosheid van behoudende kabi-
netten is dat zij zich tot gevangenen hebben gemaakt van de bestaande machts-
verhoudingen in onze samenleving. ( ... ) 

De laatste regeringscrisis betekent daarom meer dan de ineenstorting van 
een slecht beleid. Het is een signaal dat het getij van de opkomende demokrati 
sering, de doorbreking van de bestaande machtsverhoudingen, niet meer kan 
worden gekeerd. ( ... ) 

De verkiezingen van 1972 staan in het teken van de terugdringing van deze 
ongelijkheid, van de verwezenlijking van de demokratisering, van het doorvoe-
ren van wezenlijke hervormingen in onze maatschappijstructuur. Zij kunnen 
een keerpunt zijn en de weg openen naar een nieuw beleid, een nieuw bestel, 
een nieuwe demokratie. Het zijn de verkiezingen waarbij een nieuwe generatie 
kiezers aan bod komt, die het recht voor zich mag opeisen zelf mee te beslissen 
over eigen toekomst. Een toekomst die bedreigd wordt door het bestaan van 
massale vernietigingswapens, de toenemende kloof tussen arme en rijke lan-
den, het gevaar van milieurampen door een zich versnellende groei van bevol-
king en industriële produktie op een "eindige" aarde. ( ... ) 

Het slechtste beleid onder de huidige omstandigheden is een ongewijzigd 
beleid. Daarom is nu het moment gekomen om de bakens van de macht te ver-
zetten."° 

Onder een nieuw beleid verstaan de progressieve partijen een beleid dat mensen 
inspireert om aan de politieke besluitvorming deel te nemen en waar iedereen in 
gelijke mate offers voor bereid is te geven, het aanpakken van de fundamentele 
inkomensongelijkheid, maar ook het aanpakken van immateriële ongelijkheid door 
meer zeggenschap voor burgers in alle sectoren van de maatschappij. Keerpunt 1972 
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is gericht op vergaande hervormingen in de maatschappelijke structuur. Nieuw 
beleid kan alleen worden gerealiseerd 'in een nieuw politiek en maatschappelijk 
bestel, dat geheel gebaseerd is op het beginsel van gelijke zeggenschap van alle bur- 
gers.' het nu gaat om investeringsbeleid, inkomenspolitiek, onderwijs, of cul-
tuur, de zeggenschap van burgers moet worden vergroot. De democratie moet wor-
den omgevormd tot een participatiedemocratie. 

In tegenstelling tot 'Hoofdlijnen voor een regeringsbeleid' een jaar eerder, wor-
den de staatsrechtelijke hervormingen nu behandeld in het eerste hoofdstuk. Op 
basis van de bevindingen van de Commissie-Cals-Donner belooft de progressieve 
concentratie binnen twee jaar met voorstellen te zullen komen voor een grondwets-
wijziging. Hierin zullen de rechtstreeks gekozen formateur, het districtenstelsel en 
de afschaffing van de Eerste Kamer worden geregeld. Verder pleit Keerpunt 1972 
voor een 'wet op de openbaarh'eid van overheidsdocumenten. Ook moet er zo snel 
mogelijk een onafhankelijke ombudsman komen. PVDA, D'66 en PPR willen in de 
komende kabinetsperiode ook de gewestvorming een impuls geven. Bij wet zal wor-
den geregeld dat gewesten bepaalde taken van rijk en provincie kunnen overnemen. 

Op veel punten is Keerpunt 1972 gebaseerd op 'Hoofdlijnen van een regeringsbe-
leid'. Zo zijn de passages over de gekozen burgemeester, versterking van de gemeen-
teraad en de bevordering van de bestuurlijke decentralisatie rechtstreeks overgeno-
men uit het hoofdlijnenprogramma Uit 1971. Het programma is daarnaast sterk 
geïnspireerd door de Club van Rome. In het verlengde van de Commissie-Mans-
holt is het volgens de progressieve drie noodzakelijk om te komen tot een beheer-
sing van de economische groei. De tijd van productie ter wille van de productie 
moet voorbij zijn. Hierdoor wordt een te zware belasting gelegd op het leefmilieu 
en wordt een te grote aanslag gepleegd op de natuurlijke hulpbronnen. 'Het pro-
ductieproces zal ondergeschikt worden gemaakt aan de voorwaarden voor een 
menswaardig bestaan in een leefbaar milieu voor iedereen.'107 

Geen akkoord over samenwerking 

Nu er overeenstemming bestaat over samenwerking van de progressieve drie, 
maken PVDA, D'66 en PPR in een op 3  oktober naar buiten gebrachte verklaring ken-
baar dat ze, evenals in 1971, voorafgaand aan de verkiezingen met de confessionelen 
tot overeenstemming willen komen over samenwerking na de verkiezingen.I08  d 
Voorwaarde is dan wel dat de confessionelen een duidelijke voorkeur voor samen-
werking met de progressieven uitspreken en een duidelijke ombuiging van het 
beleid van het kabinet-Biesheuvel zullen steunen. Met andere woorden: icvp, ARP en 
CHU dienen zich openlijk van het beleid van het kabinet-Biesheuvel te distantieren. 
Met hun verklaring trachten de progressieve drie de confessionelen te bewegen om 
voor een progressief beleid te kiezen. Een langdurige periode-Biesheuvel wordt 
anders gevreesd. Van de ARP en de CHU verwachten de progressieve drie weinig, hun 

11-2 boodschap is met name gericht tegen de Kvp. Een door het }P-congres aangeno- 
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men resolutie biedt wat dat betreft  perspectieven. In die resolutie  wordt gepleit voor 'een vooruitstrevend beleid ter wille van voortgaande  structurele hervormingen in onze samenleving' 109 
Een dergelijk beleid zou met de progressieve  partijen gevoerd 

moeten worden. Indien mogelijk, zo stelt de resolutie, moet hierover voor de ver- 
kiezingen overeenstemming  komen. 

Eén dag voor de congressen  van de progressieve  drie, komt de reactie van de Kvp. Mede namens de andere twee confessionele partijen worden 
PVDA, D'66 en PPR uit-genodigd voor een gesprek om te bezien of een akkoord op hoofdlijne

n  mogelijk is. Met name de PVDA schrikt terug voor de reactie van de confessionelen  Zoals gezegd was de handreiking  vooral bedoeld voor de P; in samenwerking  met de  APP  en CHU zien de sociaal-democraten niets. D'66 en PPR gaan hierin mee en gezamenlijk stellen zij een resolutie op die door de partijcongressen  wordt overgenomen. Strek-king van de resolutie is dat alleen met de KV
P mogelijkheden voor samenwerking worden gezien. PVDA, D'66 en PPR eisen dan wel van de Ky!' dat zij bij de komende Algemene Beschouwingen openlijk breekt met het kabinet-Biesheuvel. 110 Voor de KVP is dit een onvervulbare eis. Geen van de drie confessionele  partijen is bereid te breken met het beleid van het conservatieve  beleid van het kabinet. De progressieve drie kunnen zich met dit beleid echter niet verenigen. Ze proberen de meest progressieve 

 van de drie confessionele partijen te dwingen een keuze te maken voor 
een progressief beleid maar de tegenstellingen  zijn te groot. Er komt geen akkoord. 

Mislukte verkiezingscampagne 

Op 16 augustus 1972 bespreekt  de partijtop van D'66 de plannen voor de komende campagne. Dagelijks-bestuurslid Van Spankeren die het campagneplan  heeft opge-steld, moet de partijtop meedelen dat D'66 niet over de middelen beschikt om een grootschalige campagne  te voeren. De Democraten  zullen het met een  'low cost'-campagne 
 moeten doen. Geen grote bijeenkomsten, maar op lokaal niveau de kie-zers opzoeken.1 I1 Het campagneplan  van D'66 gaat uit van het bestaan van een groot wantrouwen  van de kiezers in de parlementaire democratie. Een wantrouwe

n  dat zich ook tegen D'66 richt. Immers, de veachtingeh in 1971 waren hoog gespannen 
 en veel mensen zijn teleurgesteld over wat hun stem op D'66 feitelijk heeft opgeleverd D'66 zal zich des te meer moeten inspannen  om burgers te over-tuigen van de boodschap die Keerpunt 1972 biedt. Het motto van deze verkiezingen  is dan ook: 'Zoek ze op!', een motto dat mede lijkt ingegeve

n  door de financiële situatie. Het is een campagneopzet  die risico's met zich meebrengt. Door de cam- pagne sterk decentraal en persoonsgericht  te organiseren, loopt de partij het risico dat er geen eenduidige D'66-boodschap wordt uitgedragen. Bovendien steunt de campagne  sterk op de persoonlijke  inzet van de kandidaten. Deze risico worden echter aanvaard en tijdens een vergadering van het hoofdbestu
ur  met de campagne  commissie op 7september  worden de campagneplannen goedgekeurd 112 
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PVDA aan een meerderheid zullen helpen. Een progressieve meerderheid lijkt er ech-
ter bij voorbaat al niet in te zitten. Openlijk wordt gespeculeerd over een progressief 
minderheidskabinet. Een andere mogelijkheid is dat de oude combinatie, maar dan 
zonder DS'70, een meerderheid zal behalen. De machtsvraag creëert een gepolari-
seerde campagne.'  18  

De confessionele partijen zijn er niet in geslaagd om overeenstemming te berei-
ken over een gezamenlijk verkiezingsprogramma. KVP, ARP en CHU komen niet ver-
der dan een tamelijk vrijblijvende urgentieverklaring. De partijen zijn te zeer ver-
deeld voor een gezamenlijk programma of gemeenschappelijke kandidatenlijst. De 
CHU houdt zich redelijk op de vlakte over samenwerking in een toekomstig kabinet, 
maar is in principe voorstander van herstel van de oude combinatie. De 1vp ziet wel 
mogelijkheden om met de progressieven overeenstemming te bereiken, ARP-leider 
Biesheuvel spreekt zich echter openlijk uit tegen samenwerking met de progressieve 
drie. D'66-initiatiefnemer Hans Gruijters vindt dat de progressieven niet met de 
confessionelen in zee moeten gaan. Gruijters keert zich publiekelijk 'tegen elke 
afspraak met de confessionelen'.  119  

De D'66-campagne onder leiding van Henk Verhaar komt pas laat op gang. Een-
maal op gang veroorzaken uitspraken van Hans Gruijters als 'Wanneer ik een con-
fessioneel een hand heb gegeven, moet ik mijn vingers natellen' en 'z000 jaar chris-
tendom is gelijk aan z000 jaar onbetrouwbaarheid' de nodige opschudding in de 
campagne.  120  Maar voor het overige worden de Democraten in het gepolariseerde 
geweld tussen de progressieven en conservatieven volledig naar de achtergrond 
gedrongen. Tussen Wiegel en Biesheuvel aan de ene kant en Den Uyl en De Gaay 
Fortman aan de andere kant raakt de gematigde opstelling van D'66 in de knel. De 
Democraten zijn niet in staat dat beeld tegen te gaan. 121 

De in de campagneplannen ingebouwde afhankelijkheid van de basis blijkt een 
misser van de eerste orde. Tijdens de campagne wordt op pijnlijke wijze duidelijk 
dat de basis van de partij ofwel ontbreekt of niet bruikbaar is.  122 Van de 5.500 leden 
zijn er slechts i.000 actief, veel te weinig om een verkiezingscampagne op te bouwen. 
Ook ontbreekt het aan adequate ondersteuning door de landelijke campagneorga-
nisatie. Het resultaat is dat sledhts enkele D'66'ers de campagne 'trekken'. Boven-
dien is de belangstelling voor D'66 in de fase voor de feitelijke campagne al zo terug-
gelopen dat n'66-afdelingen in sommige gemeenten hebben besloten de afdeling 
op te heffen. Al met al functioneert de structuur die op papier aardig lijkt, in de 
praktijk verre van voldoende. Dat effect wordt nog eens versterkt door het totaal 
ontbreken van solidariteit onder de Democraten. 'Grotere solidariteit en minder 
achterklap is voor een partij als D'66 een eerste eis om te blijven bestaan'123, conclu-
deert de campagnecommissie achteraf. 'Geen duidelijke herkenbare boodschap, 
geen strategie, geen tactische planning, geen functionerend partijapparaat, geen 
normaal budget. '124 Dat is de vernietigende conclusie die aan het eind van de cam-
pagne wordt getrokken. In de opzet van de verkiezingscampagne heeft het concrete 
D'66-verhaal ontbroken. 'Dit risico is besproken en aanvaard'125, zo valt in de eva-
luatie van de campagne te lezen. De angst van Engwirda en Imkamp is uitgekomen. 
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EEN KRANKZINNIG AVONTUUR (1971-1974) 

Van elf naar zes 

Als de verkiezingsuitslag bekend wordt, blijkt dat de kiezers de bestaande verhou-
dingen volledig door elkaar hebben geschud. Was de grootste winst een jaar geleden 
nog voor D'66, nu incasseren de Democraten de grootste klap. D'66 verliest vijf van 
de elf Kamerzetels. Tot de winnaars behoren de PVDA, die dankzij vier zetels winst 
de grootste partij wordt, de PPR die vijf zetels wint en de VVD met zes zetels winst. 
DS'70 zakt van acht naar zes zetels. De ARP boekt één zetel winst, maar de overige 
confessionele partijen verliezen fors. De KVP raakt acht zetels kwijt en de CHU drie. 
Na een jaar eerder al acht zetels kwijt te zijn geraakt, verliezen de confessionele par-
tijen nu opnieuw tien zetels. De verjonging van het electoraat en de verdergaande 
deconfessionalisering zijn in de verkiezingsuitslag zichtbaar. De theorie dat partijen 
met jonge lijsttrekkers het goedzouden doen, lijkt uitgekomen. D'66 verliest juist in 
de groep van jonge kiezers. Haalde de partij in 1971 nog 15% van zijn stemmen bij 
die kiezersgroep, een jaar later is dat nog maar een kleine 6%.126  Kiezersonderzoek 
laat zien dat het verlies van D'66 voor 30% naar de PVDA is gegaan, 18% naar de ARP, 

17% naar de VVD, 13% naar het eveneens verliezende DS'70 en 8% naar de xvp.127  

De klap die D'66 bij de verkiezingen heeft gekregen heeft een aantal oorzaken. De 
idee om zowel gezamenlijk met de progressieve drie op te trekken en tegelijkertijd 
de eigen identiteit te benadrukken, is een onmogelijke gebleken. Van het streven 
naar de totstandkoming van de PVP, zoals bepaald in motie ioi op 7  november 1971 

in Biddinghuizen, is nog niet veel terecht gekomen. Duidelijk is ook dat er een 
dilemma bestaat tussen enerzijds het streven van D'66 naar een meerderheidsrege-

ring met PVDA en PPR dat moet leiden tot de vorming van de PVP en anderzijds de 

behoefte van D'66 om het eigen profiel op markante wijze voor het voetlicht te 
brengen. Dat laatste is de Democraten in de gepolariseerde campagne al helemaal 
niet gelukt. Sef Imkamp, die door de verkiezingen zijn baan als parlementariër is 
krijtgeraakt, constateert dat D'66 de maatschappij uit het oog is verloren, geen eigen 
gezicht heeft weten te ontwikkelen en met de samenwerking met de PVDA een ver-
keerde keuze heeft gemaakt. 128 

Op 13 en 14  januari en opnieuw op 2o januari 1973 komen hoofdbestuur, leden en 
oud-leden van de fracties in Eerste en Tweede kamer van D'66 in Noordwijkerhout 
bijeen om van gedachten te wisselen over de vraag hoe het verder moet met D'66. 

Moet de partij na de gevoelige nederlaag bij de verkiezingen nog wei doorgaan, en 
zo ja, hoe? Aan de orde komt in Noordwijkerhout beslist niet de vraag of D'66 de 
samenwerking moet beëindigen en als zelfstandige partij verder moet gaan. De aan-
wezigen zijn het erover eens dat D'66 dan gemarginaliseerd zal worden en als splin-
terpartij in de schaduw zal opereren.129  In Noordwijkerhout komt men dan ook 
niet verder dan de conclusie dat de partij het juiste evenwicht tussen de twee polen 
moet zien te vinden. Opheffen heeft geen zin, dat brengt de doelstellingen niet 
dichterbij. 'Er is geen reden om, nu wij de eerste fikse klap te incasseren hebben 
gekregen, het bijltje erbij neer te leggen. Wij D'66'ers dragen alle medeverantwoor-
delijkheid voor de huidige politieke chaos. Daarom willen we blijven meewerken 
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naar een oplossing hiervoor','° zo meent het hoofdbestuur van D'66, dat er dus 
voor kiest om door te gaan op dezelfde, tot nu toe zo moeilijk af te leggen weg. 

Het hoofd van de voorzitter 

De verkiezingsuitslag leidt tot een lange formatieperiode, waarbij voor n'66  voor 

1  het eerst regeringsdeelname in zicht komt. Ondertussen leidt de nederlaag weder-
om tot tweespalt onder de Democraten, een proces dat op het congres in Breda tot 
een dramatisch hoogtepunt komt. 

Na de verkiezingen gaan er binnen D'66 stemmen op dat het gehele hoofdbestuur 
zou moeten aftreden.  131  Voormalig Tweede-Kamerlid Nooteboom en oud-hoofd-
bestuurslid Traag zetten binnen de partij een actie op om het hoofdbestuur en par-
tijleider Van Mierlo af te zetten.  132  Niet omdat het verwijtbaar tekortgeschoten is 
bij Tweede-Kamerverkiezingen, maar omdat het congres naar aanleiding van de 
nederlaag een nieuw hoofdbestuur zou willen kiezen dat een nieuwe koers zou moe-
ten gaan uitzetten. Een meerderheid van het hoofdbestuur neemt een voorstel tot 
collectief aftreden van het bestuur over. Partijvoorzitter  Ruby  van der Scheer is ech-
ter fel tegen het aftreden van het voltallige bestuur en legt het meerderheidsbesluit 
naast zich neer.  133  Nadat ook de Geschillencommissie zich erover heeft gebogen, zal 
het van collectief aftreden niet meer komen. 

Het congres in Breda op iOen H maart 1973 is de eerste gelegenheid na de verkie-
zingsnederlaag waarop de interne partijdiscussie over de koers en de formatie tot 
dan toe aan de orde komen. Hoofdbestuur en Tweede-Kamerfractie leggen het con-
gres een resolutie voor, waarin wordt gesteld dat de op de Progressieve Volkspartij 
gerichte samenwerking zal worden voortgezet.  134  Binnen die samenwerking dient 
het eigen gezicht echter duidelijk voor het voetlicht gebracht te worden. Deze 
toevoeging kan worden gezien als een concessie aan de vleugel van  dc  partij die gere-
serveerd staat tegenover de vergaande samenwerking. Ze is echter ook uit nood 
geboren, want ook bij de partijtop moet inmiddels duidelijk zijn dat het grote ver-
lies bij de verkiezingen toch vooral komt door een gebrek aan eigen gezicht. 

De concessie gaat de v-tegenstanders echter niet ver genoeg. In een aparte reso-
lutie stelt de D'66-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland voor om in 
plaats van alle aandacht te besteden aan de r'vr' liever eerst de eigen D'66-visie kri-
tisch te evalueren en voor de kiezers te verduidelijken. 135  Door deze resolutie krijgt 
de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter een grote politieke lading. Er hebben 
zich drie kandidaten voor het partijvoorzitterschap gemeld: de zittende voorzitter  
Ruby  van der Scheer'  36, voormalig Kamerlid Maarten Engwirda en Jan ten Brink, 
lid van de Noord-Hollandse Statenfractie. In de eerste ronde valt Engwirda af, de 
strijd gaat dus tussen Van der Scheer en Ten Brink. Van der Scheer heeft altijd een 
hecht duo gevormd met fractievoorzitter Van Mierlo. Ze was een trouw aanhang-
ster van zijn koers en medestandster in het streven naar de pvp. De kandidatuur van 
Ten Brink is het gevolg van de onvrede over het beleid van het hoofdbestuur, dat 
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zich in Noord-Holland het meest manifesteert. Ten Brink heeft zich laten overhalen 
om zich kandidaat te stellen voor het partijvoorzitterschap, als tegenkandidaat van 
Van der Scheer.137  Inhoudelijk zijn de verschillen tussen Van der Scheer niet zo 
groot, maar door de resolutie van de Noord-Hollandse Statenfractie, waar Ten 
Brink deel van uit maakt, wordt de schijn gewekt dat Ten Brink de kopman is van 
een deel van de partij die een andere koers voorstaat. Bewust of onbewust laat Ten 
Brink zich aldus voor het karretje van de anti-Van der Scheer-lobby spannen. Met 
name de afdeling Amsterdam ruikt haar kans en roept haar leden op om massaal 
naar het partijcongres te gaan om Ten Brink tot voorzitter te kiezen. Met bussen 
tegelijk komen de Jan ten Brink-aanhangers naar het congres om op 'hun' kandi-
daat te stemmen. 138 

In de tweede ronde is de uitslag 51% voor Ten Brink en 49% voor Van der Scheer. 
Volgens de congresvoorzitter is  ht  verschil statutair te klein, maar de voorzitter van 
de stemcommissie is het hier niet mee eens. De rapportagecommissie, die moet toe-
zien op de naleving van de reglementen, komt tussenbeide en stelt een schriftelijke 
stemming voor. Maar de emoties zijn bij de Democraten inmiddels zo hoog opgelo-
pen dat al snel niemand meer op zijn of haar plek Zit.  139 De congresvoorzitter moet 
met lede ogen toezien hoe de congresgangers emotioneel door elkaar heen schreeu-
wen. In alle tumult is het Van der Scheer die uitkomst biedt. Ze verklaart dat ze zich 
bij haar nederlaag neerlegt en stelt voor om als vice-voorzitter in het hoofdbestuur 
zitting te nemen. 140 

Niet zozeer haar persoonlijke koers, maar de onderhuids sudderende onvrede 
met de koers van de partij, de koers van Van Mierlo, wordt Van der Scheer fataal. Ze 
wordt het slachtoffer van de onvrede waarvan Ten Brink profiteert. Van veel con-
gresgangers krijgt Ten Brink echter de wind van voren. 'Een onverkwikkelijke 
machtsgreep' en 'walgelijk', zijn enkele kwalificaties na afloop van het congres.14' 
Ten Brink reageert gelaten op de volgens hem buitenproportionele reacties. Zo 
groot is het verschil tussen de partijen helemaal niet, zo stelt hij. De resolutie van de 
Noord-Hollandse Statenfractie zet zich niet af tegen de progressieve samenwerking, 
maar wijst op nieuwe ontwikkelingen (zoals de Club van Rome, de nota-Mansholt) 
en pleit voor een nieuw beleidsplan. 142  Dat de moties elkaar niet bijten, blijkt ook 
uit de discussie die het congres voert. Bij de stemming blijken beide moties aange-
nomen. Daarmee schaart het congres zich achter voortzetting van de progressieve 
samenwerking, maar tekent daarbij aan dat D'66 zich nadrukkelijker moet profile-
ren. 

De grote verliezer van de voorzittersverkiezing is de partij zelf. Daags na het con-
gres staan de geschreven media vol met impressies van en commentaren op het con-
gres, en wordt het persoonlijk drama bij de voorzittersverkiezing breed uitge-
meten.143  Een redactielid van partijorgaan Democraat geeft de sfeer rond D'66 

treffend weer met de woorden: 'Men gelooft dat een D'66'er op het punt van instor-
ten moet staan na alles wat hij de afgelopen maanden heeft moeten verwerken. Ook 
niet-D'66'ers weten wel wat het einde is, zeker van het menselijk incasseringsvermo-
gen."44  
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»s de congresgangers van alle emotie zijn bijgekomen, wordt de gang van zaken 
 

bij de kabinetsformatie tot dan toe besproken. Het congres bevestigt nogms dat 
D'66 alleen aan een Kabinet-Den Uyl zal deelnemen, indien er niet meer onderhan  

deld wordt over Keerpunt 1972 als basis voor het regeerakkoord. 145 Deze herbeVe 
tiging ten spijt zal het kabinet er echter niet komen zonder dat het programmatisch 
akkoord wordt opengebroken. 

De onwrikbaarheid van de progressieve drie 

-i Aan de hand van de verkiezingsuitslag bestaat geen voor de hand liggenue mogelijk-

held om een kabinet te formeren. Gezamenlijk bezetten de confessionelen nu 4 

zetels, terwijl de progressieven met 56 zetels de grootste minderheid vormen. Het 
belangrijkste struikelblok is het standpunt dat PVDA, D'66 en PPR voorafgaand aan 

de verkiezingen hebben ingenomen: na de verkiezingen zal er niet meer worden 

onderhandeld over het regeerakkoord. De drie progressieve partijen zijn voor de 
verkiezingen niet met de confessionelen tot zaken gekomen en op grond van de ver-

kiezingsuitslag beschikken de drie partijen niet over een parlementaire meerder-
heid. Een links minderheidskabinet kan gezamenlijk over 56 zetels beschikken, 

maar een dergelijk minderheidskabinet, gedoogd door de confessionele partijen 
een uiterst riskante onderneming, die de confessionelen de sleutel in handen  gee ft  

om het kabinet op ieder gewenst ogenblik naar huis te sturen. In de huidige gepola-

riseerde situatie zal een minderheidskabinet dus hoe dan ook weinig kans maken. 

Een progressief minderheidskabinet gedoogd door de Psp, zoals door deze partij in 

november aangeboden, is door D'66 geblokkeerd. 146 
Op i, 2. en 3  december vinden de consultaties door de Koningin plaats. 1fl zijn 

advies stelt D'66-leider Van Mierlo dat de verkiezingsuitslag een belangrijke fase 
markeert in het proces van partijpolitieke vernieuwing en hergroepering. Om dit 
proces voort te zetten dient wijziging van de Grondwet en de kieswet prioriteit te 

krijgen.  147  Eensgezind adviseren de fractievoorzitters van de progressieve drie daar-
toe de vorming van een links minderheidskabinet, gebaseerd op Keerpunt 1972. 1 

48  

Gelet op de verkiezingsbelofte van de progressieve drie is een centrum-links meer-
derheidskabinet niet mogelijk. Omdat de KYP samenwerking met de VVD van Wie-

gel heeft uitgesloten, is ook een centrum-rechts kabinet niet mogelijk. Een links 
minderheidskabinet, op basis van het schaduwkabinet, kan daarentegen zeer spoe-

dig tot stand komen. Voorafgaand aan de formatie van het kabinet dient PVDA1 

der Den Uyl als formateur te onderzoeken of een meerderheid van het parlement 

tot een 'zakelijke beoordeling' van zo'n minderheidskabinet bereid is. 149 

De adviezen die het staatshoofd krijgt lopen uiteen. De Koningin zal dus naar 
eigen inzicht moeten beslissen.150  De p'er  Ruppert,  lid van de Raad van Stat 
wordt benoemd tot informateur en krijgt de ruimst denkbare opdracht mee. Hij 
dient 'een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot het vormen van een kabi-
net dat zich verzekerd weet van een vruchtbare samenwerking met de volksverte 
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genwoordiging dan wei mag vertrouwen in voldoende mate steun in de volksverte-
genwoordiging te zullen vinden.'1 51  Met deze opdracht kan  Ruppert  alle kanten op, 
ook die van het door de progressieven geadviseerde minderheidskabinet. Tijdens de 
eerste oriënterende gesprekken die  Ruppert  voert, wordt reeds duidelijk dat KVP-

fractievoorzitter Andriessen uitsluitend geïnteresseerd is in deelname van de drie 
confessionele partijen aan een te vormen kabinet op basis van gelijkwaardigheid. 152 
Andriessen voelt er niets voor om de confessionelen als een soort 'witte rand' aan 
een progressief kabinet te laten deelnemen. Ook wil Andriessen Den Uyl niet de 
steun voor een minderheidskabinet beloven.  153  Na twee weken informeren lijken 
zowel de vorming van een centrum-links meerderheidskabinet als een progressief 
minderheidskabinet uitgesloten. Als medio januari blijkt dat ook herstel van het 
oude vijfpartijenkabinet niet tot de mogelijkheden behoort en ook de verschillende 
opties voor de vorming van een extraparlementair kabinet geen uitkomst bieden, is 
de patstelling volledig.  154  De enige optie die dan nog rest is wat eerder onmogelijk 
leek: het totstandbrengen van enige samenwerking tussen progressieven en confes-
sionelen. Dit lijkt echter een schier onmogelijke taak: de confessionelen willen 
alleen met de progressieven samenwerken op basis van volstrekte gelijkwaardigheid, 
de progressieven houden vast aan het onveranderd aanvaarden van Keerpunt 1972 

door de confessionelen. 155 
Zonder dat ook maar enigszins zeker is dat een formatiepoging kans van slagen 

heeft, wordt de sociaal-democraat Burger tot informateur benoemd. Burger koerst 
openlijk op de vorming van een kabinet-Den Uyl, door te proberen een brug te 
slaan tussen de progressieve drie en de confessionelen. De sleutel daartoe: het vol-
doen aan de eis van de confessionelen door te kijken of programmatische overeen-
stemming mogelijk 1s.156 Op  6 februari reageren PVDA, D'66 en PPR op dit streven 
met een gezamenlijk communiqué, waarin nogmaals te lezen is dat de drie progres-
sieve partijen een regeerakkoord dat in de plaats treedt van Keerpunt 1972 uitslui-
ten.'57  Vier dagen later nemen ook de confessionelen hun positie in. Als niet aan de 
eis van gelijkwaardigheid wordt voldaan, zowel programmatisch als wat betreft 
zetelverdeling, zullen de drie partijen niet aan een te vormen kabinet deelnemen. 15 8 
Terwijl formateur Burger na vergelijking van de progressieve en confessionele pro-
gramma's tot de conclusie is gekomen dat de kloof tussen de twee concentraties 
helemaal niet zo groot is, is noch bij de confessionelen, noch bij de progressieven 
enige beweging of bereidheid daartoe zichtbaar. 

Begin februari maken de progressieve drie bekend dat Keerpunt 1972 geactualiseerd 

leilt 
zal worden. De economische omstandigheden zijn sinds de presentatie van het 
gezamenlijke programma zodanig verslechterd, dat aanpassing noodzakelijk is. 9  

it  
PVDA, D'66 en PPR blijven echter weigeren om programmatische onderhandelingen 
te voeren. Voor Burger is dit geen reden om zijn poging een progressief kabinet met 
christen-democratische inbreng te staken, maar op 23 februari laten de confessione- 
len de formateur weten niet langer mee te willen werken aan de formatiepoging.160  
Ook nu weigert Burger zich over te geven. Hij bereidt een andere taktiek voor. Bin- 
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nen de confessionele partijen gaat Burger op zoek naar individuen die op persoon-
lijke titel hun steun aan het progressieve kabinet willen geven. Met deze opmerkelij-
ke 'inbraakpoging' wil Burger de confessionelen dwingen op het te vormen kabinet 
(gedoog)steun te verlenen.16' Binnen Kvp en ARP wordt nu enige beweging zich,-
baar. Op 27 februari laat ARP-minister van Sociale Zaken in het kabinet-Biesheuvel, 
Boersma, weten bereid te zijn minister te worden in een te vormen kabinet-Den 
Uyl. Een dag later krijgt formateur Burger van WF. de Gaay Fortman dezelfde toe-
zegging.162  De inbraakpoging van Burger lijkt geslaagd. Diezelfde avond laat 
Andriessen weten bereid te zijn zonder ARP en CHTJ met de formateur te praten over 
deelname van de tori' aan het kabinet. ARP-leider Biesheuvel is inmiddels opgevolgd 
door de wat progressief-gezindere Aantjes. Als Aantjes zich bij Andriessen aansluit 
is de breuk tussen de icvr' en de ARP enerzijds en CHU anderzijds een feit. Op 22 

maart haakt de CHU, die blijft volharden in haar antiprogressieve houding, definitief 
af.'63  

Met de geslaagde tactiek van Burger is de impasse echter nog niet doorbroken. Er 
blijft een aantal inhoudelijke geschilpunten bestaan. Burger nodigt de fractievoor-
zitters Andriessen en Aantjes en de leider van de progressieve concentratie Den Uyl 
uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zet Den Uyl zijn hakken in het zand. Hij 
weigert de christen-democratische partners nog meer programmatische inbreng in 
'zijn' kabinet.164  De reactie van de confessionelen is voorspelbaar: zij weigeren su-
biet nog verder met Den Uyl te praten. Voor Burger is hiermee de grens bereikt. De 
informateur gelooft niet dat een centrum-links kabinet op de steun van de confes-
sionelen kan rekenen. Burger vertrouwt met name de eerder toegezegde steun van 
de x:vi' niet. Burger is bang dat het kabinet al bij de Algemene Beschouwingen op 
een Schmelzerachtige manier zal vallen. Hij voelt er niets voor om zo'n 'fake-kabi-
net' tot stand te brengen. Op 5 april geeft hij zonder resultaat zijn formatieopdracht 
terug. 165 

In een nieuwe consultatieronde adviseren de confessionelen en de VVD om een 
centrum-rechts kabinet te formeren. 166 PVDA-leider Den Uyl, die vasthoudt aan de 
vorming van een kabinet met zijn naam, adviseert het staatshoofd om Burger de 
opdracht terug te geven en de formatie voort te zetten. D'66-leider Van Mierlo wei-
gert het advies van Den Uyl te volgen.  167  Een meçrderheid heeft immers reeds 
anders geadviseerd en die meerderheid kan de Koningin moeilijk terzijde schuiven. 
Op 7  april adviseert Van Mierlo om in een informatieronde te laten onderzoeken of 
de reden waarom Burger zijn opdracht heeft teruggegeven, correct is, met andere 
woorden: of een centrum-links kabinet inderdaad niet op de steun van de icvi' kan 
rekenen.168  Van Mierlo trotseert hiermee naar eigen zeggen het dreigement van 
Den Uyl, dat hij de samenwerking met D'66 zal opzeggen indien Van Mierlo anders 
adviseert dan hijzelf 169 In zijn advies houdt Van Mierlo opnieuw de mogelijkheid 
van een progressief minderheidskabinet als mogelijkheid open.  170 

Voor het staatshoofd, dat ook het liefst zou zien dat Burger zijn formatie van een 
kabinet-Den  Uyl tot een goed einde brengt, is de oplossing van Van Mierlo de uit-

die ze zocht.171 Op advies van Van Mierlo wordt de icvP'er Van Agt benoemt 
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tot informateur, samen met de p'er Albeda, om de opstelling van de KVP te onder-
zoeken. 172 

Van Agt en Albeda stellen voor een preconstituerend beraad te houden, tijdens 
welk aan de kandidaat-ministers van de progressieve drie plus KVP en ARP een con-
ceptregeerprogramma zal worden voorgelegd.173  Zowel Keerpunt 197z als de 
'Schets van beleid voor 1973 en de volgende jaren' van de 'confessionelen fungeren 
hierbij als uitgangspunt. De progressieven zullen moeten inzien dat programmati-
sche onderhandelingen noodzakelijk zijn en de confessionelen moeten beseffen dat 
zij niet meer de oude machtspositie bezitten die zij in het verleden hadden en dus 
ook water bij de wijn moeten doen. Bovendien hebben de progressieve drie geen 
keuze: ze hebben de confessionelen nodig om een stabiel kabinet te kunnen vormen 
dat gebaseerd is op een parlementaire meerderheid. Door de opzet van de informa-
teurs kan de lange uitputtingsslag die deze formatie is geworden eindelijk tot een 
oplossing worden gebracht. Op 19 april gaan de zes fracties akkoord met het con-
ceptprogramma.174  De progressieve drie houden niet langer vast aan de onaantast-
baarheid van Keerpunt 1972, de confessionelen krijgen hun reële inbreng. Hiermee 
wordt eindelijk de vorming van een parlementair meerderheidskabinet mogelijk. 
Burger en  Ruppert  mogen als formateurs de formatie afronden. 

De zetelverdeling 

an  Na de verkiezingen zit D'66 nog slechts met zes mensen in de Tweede Kamer. Voor 
vijf Democraten in het kabinet is derhalve geen plaats. D'66 kan kiezen tussen twee 
ministers en één Staatssecretaris of één minister en drie staatssecretarissen. De laat- 

:ht  ste optie wordt Van Mierlo's inzet. Meest voor de hand liggende kandidaat voor die 
ene ministerspost is Van Mierlo zelf, in het schaduwkabinet beoogd minister van 

en Binnenlandse Zaken. Van Mierlo voelt zich echter verantwoordelijk voor de verkie- 
de zingsnederlaag van zijn partij en als eerst verantwoordelijke wil hij niet aan anderen 
de vragen hun plaats in het kabinet op te geven.  175  Daar komt bij dat de toezegging 
ei- van De Gaay Fortman, die eerder tijdens de formatie de doorbraak betekende die 
ds het kabinet mogelijk maakte, gepaard is gegaan met de voorwaarde dat hij de post 
n. van Binnenlandse Zaken krijgt. Van Mierlo weet dat als hij vasthoudt aan het 
of ministerschap die hij in het schaduwkabinet toebedeeld heeft gekregen, De Gaay 
re Fortman zal afhaken en daarmee het hele kabinet niet door zal gaan.  176  Van Mierlo  

an  besluit derhalve ruimte te maken en zelf in de Tweede Kamer plaats te nemen. In die  
an  positie kan hij bovendien een belangrijke rol Spelen in de parlementaire steunverle- 
ers ning aan het kabinet. 

Omdat Van Mierlo geen minister kan worden, wordt in overleg met de fractie 
besloten om Hans Gruijters kandidaat te stellen. Gruijters is de man met de meeste 

en ervaring. Hij is lid geweest van de commissie-Mansholt en was (met Van Mierlo)  
Lit  mede schepper van het eindrapport dat de grondslag vormde van Keerpunt 1972 (in 
mt de programmacommissie waarvan Gruijters eveneens deel uitmaakte), dat groten- 
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deels is overgenomen in het Regeerakkoord. Omdat de Democraten de zo vurig  
ki 

gewilde post van Binnenlandse Zaken niet kunnen krijgen, wordt Gruijters kandi- 
daat gesteld voor de post van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Aanvankelijk voelen 
de beoogde coalitiepartners er weinig voor om Gruijters in de kabinetsploeg op te 
nemen. '77  Bij de icvp en met name de ARP leeft het idee dat Gruijters een anticon- 
fessionele harcilineris. Gruijters' uitspraken tijdens de verkiezingscampagne hebben H 
dat nog eens onderstreept. Tijdens het preconstituerend beraad vermindert deze  VC  

vrees aanzienlijk, als blijkt dat Gruijters wel degelijk tot samenwerking bereid is.  JIC 

Veel compromisteksten die tijdens het preconstituerend beraad worden aangeno- di 
men, zijn uitgerekend van Gruijters afkomstig. Bovendien houdt Van Mierlo vast de 
aan de kandidatuur van Gruijters. 178 in 

Als staatssecretarissen worden Anneke Goudsmit (Justitie), Laurens-Jan Brink - ti e 

horst (Europese Zaken) en De Goede (Financiën) voorgedragen. Op het laatste be 
moment, een dag voor de beëdiging, besluit Anneke Goudsmit de post van staatsse - fra 

cretaris van Justitie niet te aanvaarden. Als verklaring geeft Goudsmit dat zij het ko 
oneens is met de opinie van beoogd minister van Justitie Van Agt over de 'drie van de 
Breda' en over het abortusvraagstuk.179  Duidelijk is echter dat vooral het feit dat 
Goudsmit noch door de confessionelen noch door de PVDA als een aanvaardbare l< 
kandidaat voor het ministerschap van Justitie werd gezien, een rol heeft gespeeld bij 
de afwijzing van het staatssecretariaat.  180  

De D'66-fractie is de enige regeringsfractie die op 4  mei unaniem akkoord gaat met 
het bereikte resultaat. Nadat het constituerend beraad heeft plaatsgevonden, wordt 
het kabinet-Den Uyl op  ii  mei beëdigd. D'66 is voor het eerst in haar bestaan rege-
ringspartij. De crisis die op 17 juli 1972 begon, is eindelijk opgelost. De formatie 
heeft 164 dagen geduurd, een record in de parlementaire geschiedenis. 

Voor zijn eigen partij heeft Van Mierlo er bij de formatie uitgesleept wat er in zat. 
Met vier bewindslieden is D'66 niet onderbedeeld, hoewel niet alle D'66'ers er zo over 
denken.  181  Een deel van de achterban wijst erop dat op het congres in Breda in maart 
1973 in een gezamenlijk motie van het hoofdbestuur en Tweede-Kamerfractie is vast-
gelegd dat de partij zou streven naar een kabinet-Den-Uyl met deelname van D'66, 

maar dat er niet meer onderhandeld zou worden over het regeerakkoord.  182  Nu is na 
de verkiezingen alsnog een akkoord gesloten met de Kvp om aan de benodigde meer-
derheid te komen en daarmee heeft deze partij ook inhoudelijke inbreng gekregen, 
ten koste van Keerpunt 1972, dat bovendien enigszins gewijzigd werd. Van Mierlo 
verwerpt de kritiek van een deel van zijn achterban.  183  Hij is pragmaticus genoeg om 
te beseffen dat er zonder onderhandelingen geen kabinet geweest zou zijn. En de 
actualisering  van Keerpunt 1972 had gezien de veranderde omstandigheden toch 
moeten gebeuren Van Mierlo wordt gesteund door het hoofdbestuur van D'66 dat 
van mening  is dat de door de partij nagestreefde progressieve samenwerking met de 
totstandkoming  van het kabinet een stap dichterbij is gekomen.  184  Keerpunt 1972  Is 
als basis voor het regeerakkoord vrijwel ongewijzigd overgenomen en de progressieve 
inbreng  in het kabinet is van dien aard dat een daadwerkelijk vooruitstrevend beleid 
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zo 
verdedigt de partijvoorzitter van D'66 de keuze van zijn partij voor 

mogd1ijk is,
Jflme. 

 185 

kabitS  

Van Mierlo treedt af 

r p'66 de eerste keer dat de partij deelneemt aan een kabinet en de D'66-

Het is 0ordigin in dat kabinet is niet groot. Dat maakt dat de vraag of het kabi-
erteg Uyl voor '66 een succes zal worden, in sterke mate afhangt van de steun 

,66beWi11d51 in het kabinet zullen krijgen vanuit de Kamerfractie en 

die de waaroP de onderlinge samenwerking gestalte zal krijgen. De D'66-inbreng 

de wijzebinet is te gering om als Kamerfractie een onafhankelijke positie in te 
hetka 

in j0n
der de steun van de Iamerfractie zal de invloed van D'66 in het kabinet 

ne1 blijven. Steun 
geven aan  het kabinet is dan ook de belangrijkste taak  die 

bePetltt er Van Mierlo voor zijn fractie ziet. Toch zal van dit streven weinig terecht 

fractie oornaamste oorzaak hiervan is dat Van Mierlo's positie in de fractie al tij- 

korO6 f rmati 01 
druk is komen te staan.  

dens  del  voert de formatieonderhandelingen vaak zelfstandig, zonder terug- 
Van 

te g
even aan de fractie.  186  Regelmatig is hij afwezig tijdens vergaderingen 

koPP tie, onidat hij overleg moet voeren met de beoogde coalitiepartners. Vaak 
van d Van Mierlo met PVDA-leider Den Uyl of met aanstaande bewindslieden van 
overlegt 

 we kabinet, zonder de fractie daarbij te betrekken of in kennis te stellen. 

het en gelegenheid opereren van Van Mierlo wekt irritatie in de fractie. Naar- 

Het op C19 - vordert, nemen de wrijvingen en irritaties binnen de fractie daar- 
fortnatie 

niate d' 87 
(loor  £oe. en fractieweekend ieweekend op de Veluwe, de eerste fractievergadering  na de beë- 

den e 5 het kabinet, komt het tot een confrontatie.188  Op het moment dat er een 
digin va:itter  moet worden gekozen, en Van Mierlo voorstelt dat Jan Terlouw dat 

\ iCL"O°  ft 
 deze aan het niet met de politiek-strategische ideeën van Van Mierlo 

WOrat, 
. 

Van Mierlo wil  als het ware dwars voor het kabinet gaan  liggen. Trots als 
0005  te zijn totstandkom ervan, wil Van Mierlo dat de fractie er vooral op gericht 

1ij h
er 

et te steunen. In plaats van het monistische standpunt van Van Mierlo 
kabin 

Sh t. IrloUw echter het in de eerste plaats werken aan het herstel van de partij en 

en van een dualistisch standpunt ten opzichte van het kabinet 189 En Ter-
hLt wet de enige: Van Mierlo vindt de voltallige fractie tegenover zich. Behalve 
1ou l zijn alle fra

ctieleden van mening dat de fractie zich dualistisch dient op  
Vail  tier °al '66 altijd heeft bepleit, en de daden van het kabinet op zakelijke 

beoordelen. Van euforie over het bereikte resultaat is niets te merken, 
N1° heeft het idee de enige te zijn die trots is op het bereikte restiltaat.'9° 

\T 

- is het oneens met het beleid van  haar voorzitter, maar vraagt Van Mierlo  
Dc  t iat1 te stappen. Van Mierlo beseft echter dat hij in de fractie alleen staat. Na 
niet Oi1 die eerste fractievergadering na het aantreden van het kabinet-Den Uyl 
aflooP  VW'  
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besluit Van Mierlo dat hij de fractie niet langer kan voorzitten. Nadat hij 
parth)V0° 

zitter Ten Brink van zijn besluit op de hoogte heeft gebracht, maakt Van yfierlO d1  

dinsdag daarna in de fractie bekend dat hij aftreedt als fractievoorzitter 
en 

PolltiA 
leider van D'66.1 91  

De onvrede over Van Mierlo's handelen bij de formatie mag dan als directe 
al 11  

leiding worden aangewezen voor zijn aftreden, de oorzaak van de problemen bin-
nen de fractie liggen dieper en vinden hun oorsprong ruim twee jaar daarv001 
Vanaf dat moment neemt de discussie over de koers van de partij intern een grot 
vlucht, met als dieptepunt het congres in Biddinghuizen. Op dit congres komen 
voor- en tegenstanders van de progressieve samenwerking voor het eerst tegenover 
elkaar te staan en wordt het duidelijk dat Van Mierlo geen eensgezinde partij meer 
achter zich heeft. Langzaamaan ontstaat het beeld van de eens onbetwiste leider die-

langzaam de greep op de partij aan het verliezen is. Het einde van Van Mierlo's 
derschap begint in Biddinghuizen. Op  de persconferentie waar Van Mierlo zijn 
aftreden publiekelijk maakt, geeft hij toe dat de problemen rond zijn positie mr-
daad al spelen sinds de koersdiscussie in 1972.192  Van Mierlo hoopte dat de span-

ningen na de formatie voorbij zouden zijn en dat de deelname aan de regering-D
en  

Uyl tot hernieuwde inspiratie en eensgezindheid zou leiden, maar blijkt zich daarop 
verkeken te hebben. 193 In tegenstelling tot bij Van Mierlo leeft bij veel Democraten 

geen gevoel van trots over het bereikte resultaat en de regeringsdeelname van de par-

tij. De kloof tussen de partijleider en zijn partij ir te groot geworden. Als dan 00k 

nog blijkt dat Van Mierlo vanuit de Tweede Kamer mede sturing wil geven aan het 

kabinet terwijl zijn fractie daar veel onafhankelijker tegenover staat, is de situatie 
onhoudbaar geworden Nog voor de regeringsverklaring van 'zijn' coalitie besluit 
Van Mierlo op te stappen en voorkomt hiermee dat het in de D'66-fractie tot een 

confrontatie zal komen. 

Op voorstel van Van Mierlo wordt met het naar buiten treden te wachten totna 
het debat om de regeringsverklaring. Voor de oppositie wordt het immers wel heel 
gemakkelijk om kritiek te leveren als een van de architecten van het kabinet al eg 's

voordat het kabinet goed en wel in aangetreden. 
Hans van Mierlo opvolgen is geen eenvoudige opdracht. Van Mierlo was de per-

sonificatie van de vernieuwingskracht van D'66. Van Mierlo was D'66 en andersom. 

De nieuwe partijleider zal deze associatie moeten doorbreken. Niet alleen moet hij 

zijn eigen naamsbekendheid opbouwen, hij moet Van Mierlo doen vergeten. Daar-
naast moet Van Mierlo's opvolger een aantal problemen in de Tweede Kameact 
oplossen  en de Democraten nieuw elan geven na de verkiezingsnederlaag van 1972. 

En als partijleider moet hij (of zij natuurlijk) de partij nieuwe inspiratie kunnen bie-
den. Niet eenvoudig als leider van een partij waarvan prominente leden openlijk 
discussieren  of de partij niet beter opgeheven kan worden. 

Deze moeilijke taak rust op de schouders van Jan Terlouw, de 41-jarige kernl5 
CLIS er schrijver  van jeugdboeken, die in alle stilte op za mei door de Tweede 
Kamerfractie als nieuwe voorzitter wordt gekozen. Over de steun binnen de D'66- 
11 

Voor het nieuwe kabinet laat Terlouw geen twijfels bestaan. De progressieve 
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sarnenwe heeft zijn beslag gekregen in het kabinet-Den Uyl, dat op de volledi- 

ge steun van D'66 kan rekenen. Maar Terlouw geeft tegelijkertijd een duidelijke 
boodschap af. het 'krankzinnige avontuur' van Van Mierlo is voorbij. 194 Van een 

definitief 
samenwerkingsverband met de PVDA wil Terlouw niets weten. 'Fusilleren 

in plaats van fuseren'195, ZO noemt hij het streven naar samengaan met de PVDA. Zo 
Wil en kan hij de partij niet leiden, dat moet dus anders. Vooral op lokaal en provin-

ciaal n
iveau is vooral de PVDA volgens Terlouw nog niet aan samengaan toe, maar 

00k zijn eigen partij niet. 

Structuurwijzigingen 

er 
ie De gang van zaken rond de kabinetsformatie heeft in de partij veel kritiek losge- 

9- nnaakt. Een deel van de achterban is van mening dat de kabinetsformatie een te 

in ondoorzichtig proces is geweest en dat de partijleden te weinig invloed hebben 

op de uiteindelijke beoordeling van het besluit om aan het kabinet deel te 
gehad 
nemen. 196 Maas de kritiek in de partij is breder. De kritiek op de democratische 

en wordt steeds sterker. Eén van de knelpunten betreft de langdurige partijstructuur 

oorbereiding van voorstellen in de afdelingen, welke een uitvloeisel zijn van het 

en idee van open deelneming, maar waarvoor niet altijd voldoende tijd beschikbaar is 

dat 00k maar een beperkt aantal keer per jaar in gang gezet kan worden, terwijl er 
en 

ok beslissingen moeten worden genomen die zo'n uitgebreide bespreking in de 
vaak 

let lagere 
partijgeledingen niet toestaan. Dit leidt ertoe dat het hoofdbestuur van de 

tic nogal eens besluiten neemt zonder ruggespraak met de achterban, hetgeen partij 
Uit verv

olgens  weer tot wrevel leidt, zoals uit de kabinetsformatie duidelijk blijkt. 

Terwijl van Jan Terlouw wordt verwacht dat hij in politiek opzicht het tij voor 

'66 in positieve zin weet te keren, wordt intern, met partijvoorzitter Ten Brink 

voorop, geprobeerd om het functioneren van D'66 als partij organisatie te verbeteren 

door de orgariisatiestructuur, zoals die sinds het structuurcongres in Helmond in 

is [967 functioneert, op de schop te nemen. Naar aanleiding van motie 41 op het con- 
crres in Den Bosch op 6 mei 1972 is door het hoofdbestuur een stuurgroep in het 

leven geroepen die tot taak kreeg onderzoek te doen naar de structuur van D'66 en 

in. voorstellen te ontwikkelingen voor verbetering van de partijorganisatie. Om de par- 

„i sterker te n-laken, zoals voorzitter Ten Brink wil, zijn grondige maatregelen 

nodig. Het nieuwe hoofdbestuur streeft dan ook naar herziening van de structuur 
vail de partij. 197 Er zullen voorstellen worden geformuleerd voor de instelling van 

172. 

bie- 
en vertegenwoordigend orgaan tussen afdeling en hoofdbestuur (een soort 'partij-

het kiesstelsel moet op de helling, de interne besluitvormingsprocedure raad'), 
dijk iloCt worden herzien en de communicatie is voor verbetering vatbaar.  198  Een ambi- 

tieus programma van het nieuwe hoofdbestuur, zeker als men bedenkt dat alle voor- 

751 stellen, inclusief de daarvoor benodigde wijzigingen van het huishoudelijk regle- 

ale-  merit  voor het congres in november 1973 gereed moeten zijn. Daarnaast heeft het 

66- congres in Breda besloten  dater  een nieuw basisprogramma dient te komen.199 

ieve 
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In de voorstellen die de stuurgroep doet, wordt de partijstructuur inderdaad 
grondig herzien. Geheel in lijn met de wensen van het hoofdbestuur adviseert de 
stuurgroep de doelstellingen van D'66 opnieuw te formuleren, de partij te 'politise-
ren en de doelstellingen nadrukkelijker bekend te maken, een overlegorgaan (par-
tijparlement) in te stellen, de nadruk in de partijorganisatie te leggen bij de regio's 
en ten slotte regiohoofdbestuursleden in te stellen.200  In de nieuwe structuur komt 
de regio centraal te staan. Aan het hoofdbestuur worden Zogenaamde regiohoofd-
bestuursleden toegevoegd ter verbetering van het contact tussen hoofdbestuur en 
de regio's. De ALY kiest het dagelijks bestuur in functie. De regiovergadering kiest 
vertegenwoordigers in een nieuw te vormen Adviesraad (het oude idee van een par-
tijparlement of partijraad). Deze Adviesraad zou, in het geval er weinig tijd is om 
een beslissing te nemen, een voorlopig standpunt kunnen innemen ter advisering 
van het hoofdbestuur. De Algemene Ledenvergadering blijft echter het hoogste 

besluitvormingsorgaan. Een door het regiocongres gekozen regiobestuur draagt 
zorg voor de organisatie van regiocongressen, het politiek en organisatorisch func-
tioneren van de regio's en krijgt meer bevoegdheden. Voorgesteld wordt om separa-
te regiovergaderingen (niet congressen) te houden met vertegenwoordigers van 
afdelingen om de communicatie tussen afdelingen en overige partijorganen te coör-
dineren en advies uit te brengen aan de provinciale fracties.201  

Niet iedereen is blij met het voorstel voor instelling van de Adviesraad. De 
Democraten zijn zich er wel van bewust dat het hoofdbestuur onvoldoende rugge-
spraak kan houden met de leden, maar tegelijkertijd bestaat de angst dat er getornd 
wordt aan de bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering. Een vertegen-
woordigend orgaan als de Adviesraad is bovendien in strijd met het uitgangspunt 
dat zoveel mogelijk leden bij de besluitvorming betrokken dienen te worden. Ande-
ren vinden de Algemene Ledenvergadering juist een 'onding'. De mogelijkheid 
voor gewone leden om daadwerkelijk iets in te brengen in de discussie bestaat vol-
gens velen alleen theoretisch. 'Aan het woord zijn alleen een aantal kopstukken, 
waarbij degene die de zaal het best weet te bespelen tot winnaar wordt uitgeroepen. 
Door de massaliteit van het gehele is het ook niet anders mogelijk',202 aldus een 
congresganger. Sceptici zijn bang dat de Adviesraad bevolkt zal worden door men-
sen die toch al op een of andere manier actief zijn binnen D'66 en dat de gewone 
leden er dus weer niet aan te pas komen. Wanneer het mandaat van het hoofdbe-
stuur voldoende is en ook voldoende duidelijk, en de communicatie binnen de par-
tij verbeterd wordt, is een partijparlement, partijraad of Adviesraad helemaal niet 
nodig, vinden veel Democraten. 

Van de uitvoering van de adviezen over de partijstructuur zal echter voorlopig 
weinig terechtkomen. De voornaamste reden: de enorme problemen waarin D'66 
verzeild raakt vanaf het moment dat de partij deelneemt aan de regering-Den Uyl. 
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D'66 als regeringspartij 

'Een regering die zijn stempel zet op een tijdperk is een regering die kans ziet de 
oplossingen voor de problemen op korte termijn dienstbaar te maken aan de 
oplossingen voor de grote, de lange-termijn-problemen waarmee een land, een 
mensheid, worstelt.'203 

Aldus D'66-leider Van Mierlo bij het aantreden van het kabinet-Den Uyl. De ver-
wachtingen ten aanzien van het kabinet zijn hooggespannen, met name bij de 
Democraten, die verwachten dat het kabinet in lijn met Keerpunt 1972 een heel 

nieuw beleid zal gaan voeren. Het denken over de problematiek van de oprakende 
grondstoffen, energietekort, milieuvervuiling, bevolkingsgroei en voedseltekort, 
waar de commissie-Mansholt bionierde, dient het hoogste primaat te krijgen. Ook 
verwachten de Democraten van het progressieve kabinet dat het anders zal omgaan 
met wat Van Mierlo noemt 'de betekenis en functie van structuren in de maatschap-
pij ten opzichte van de mensen erin'204.  Niet denken vanuit structuren en het zoe-
ken van de oplossingen binnen die structuren, maar denken vanuit de problemen 
van mensen over een structuur die oplossingen kan bieden. Het kabinet dient daar-
toe een langetermijnvisie te ontwikkelen, zo bepleiten de Democraten. 

Maar zo belangrijk als D'66 was bij de vorming van het kabinet-Den Uyl, zo 
onbelangrijk zijn de Democraten tijdens de regeerperiode van het kabinet. D'66 

speelt een rol van volstrekt ondergeschikte betekenis in het kabinet en de nieuwe 
politiek leider Jan Terlouw is niet in staat om zijn partij na de onderlinge ruzies weer 
op de rails te krijgen. Terlouw heeft alles in huis om uit te groeien tot een succesvolle 
partijleider, maar de eerste tijd na zijn aantreden als fractievoorzitter kampt hij net 
als vele anderen met een gebrek aan bekendheid. Terlouw is weliswaar schrijver van 
bekende jeugdboeken, maar vrijwel niemand beseft dat dat dezelfde persoon is als 
de fractieleider van D'66. Terlouw weet echter dat de volgende verkiezingen nog vier 
Jaar weg zijn en dat hij dus tijd heeft om aan zijn bekendheid te werken. 'Kwaliteit 
leveren', is zijn doelstelling als fractievoorzitter205, maar dit blijkt een moeilijker te 
realiseren doelstelling dan verwacht. Terlouw heeft als fractievoorzitter de taak om 
de eenheid in het optreden van de fractie, die verder bestaat uit Hans van Mierlo, 
Minne Dijkstra, Aarde Goede, Anneke Goudsmit en Wil Wilbers, te bewaken. Een 
schier onmogelijke taak. De zes fractieleden zijn individualisten bij uitstek, geen 
eenheid en verdeeld over vrijwel alles. Terlouw moet er hard aan trekken om de frac-
tie hij elkaar te houden.206  Dit lukt ook maar ten dele. Gedurende de parlementaire 
periode raakt de D'66-fractie drie van haar parlementariërs kwijt. Wilbers vertrekt 
uit de politiek om ambtenaar te worden bij het ministerie van clUvi en wordt opge-

voigd door Erwin Nypels.207  Anneke Goudsmit vertrekt nadat ze met de rest van de 
fractie in conflict is gekomen over het abortusbeleid van het kabinet. Haar opvolger 
G  overt  Nooteboom splitst zich na verloop van tijd af en vormt het laatste deel van 

de periode een eenmansfractie.208  Terlouw lijdt ook onder de aanwezigheid van 
Hans van Mierlo, die na zijn aftreden als 'gewoon' lid deel is blijven uitmaken van 
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de fractie. Van Mierlo geeft Terlouw weliswaar alle ruimte, maar zijn aanwezigheid, 

met zijn dominante persoonlijkheid en bekendheid, is voor Terlouw niettemin 
moeilijk. Van Mierlo stelt zich loyaal op, maar hij is de bekende man en niet Ter-
louw.209 

Het kabinet-Den Uyl is boven alles een kabinet van sociaal-democraten en chris-
ten-democraten. o'66 speelt met slechts één minister een marginale rol en weet in 
de ministerraad absoluut geen vuist te maken.210  Bovendien is de noodzakelijke 
samenwerking en afstemming tussen de Kamerfractie en de bewindslieden ver te 
zoeken. Stuk voor stuk hebben de bewindslieden van D'66 het gevoel dat er te wei-
nig onderling contact is tussen de bewindslieden onderling en tussen de bewindslie-
den en de fractie. Staatssecretaris Glastra van Loon bemoeit zich niet met minister 
Van Agt en Van Agt bemoeit zich niet met zijn staatssecretaris. Als onervaren 

bewindsman moet Van Loon zelf maar geleidelijk aan uitvinden hoe het politieke 
bedrijf werkt. Van Loon heeft bovendien het nadeel dat hij geheel nieuw is 1fl de 

politiek en nog maar weinig contacten heeft. De enigen die hij wat beter kent zijn 
Van Mierlo en Gruijters, maar Van Mierlo treedt al snel af en Gruijters geeft de 
voorkeur aan een individuele aanpak, dus veel overleg tussen de bewindslieden 
onderling is er niet. Ook met de Tweede-Kamerfractie heeft Van Loon nauwelijks 
contact.211  

D'66-minister Hans Gruijters, die fractievoorzitter Terlouw slechts één keer in de 
week spreekt, houdt weinig onderling contact met de andere D'66'ers in het kabi-
net, overleg is er nauwelijks.212  Gruijters op zijn beurt heeft sterk het gevoel dat hij 
als D'66'er in het kabinet niet helemaal serieus wordt genomen. Als enige minister 

van een partij die nog wel een fractie in de Kamer heeft, maar die in het land al snel 
helemaal afwezig raakt, heeft Gruijters het idee min of meer op persoonlijke titel in 
het kabinet te zitten.213 En als enige D'66-minister kan Gruijters in de ministerraad 
geen vuist maken. Dat is echter ook deels te verklaren uit zijn eigenzinnige optre-
den. Ook in de ministerraad opereert Gruijters solistisch. Hij maakt het zelfs zo 
bont dat hij tijdens de ministerraad een boek gaat zitten lezen als het besprokene 
hem niet interesseert. Als hij daar door premier Den Uyl op wordt aangesproken 
reageert de excentrieke D'66'er: 'ik lees niet met mijn orèn!'214  

Omdat D'66 maar én minister heeft, terwijl PPR er twee heeft, is afgesproken dat 
D'66-staatssecretaris Laurens-Jan Brinkhorst de ministerraadvergaderingen mag 
bijwonen. Dit om de stemverhoudingen enigszins recht te trekken. Brinkhorst is 
degene die nog het meest contact onderhoudt met de fractie. De rol van D'66-

staatssecretaris De Goede van Financiën is vrijwel nihil.215  

Het verraad  

Ht  verraad' noemt Van Mierlo het, de beslissing van de PVDA lfl september 1973 

om de Progressieve Volkspartij voorlopig in de ijskast te zetten.216  Op  het partijcon- 
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gres stelt het partijbestuur van de PVDA voor om voorlopig af te zien van de plannen 
voor de vorming van een gezamenlijke progressieve partij. De redenen: zowel pro-
grammatisch als electoraal. De sociaal-democraten zijn bang dat de samenwerking 
(of samensmelting) ten koste zal gaan van het sociaal-democratisch imago en 
gedachtegoed en vreest de electorale gevolgen van zo'n ontwikkeling. Zelfs het 
bestuursvoorstel voor de vorming van een federatie van de drie partijen, wordt door 
het congres verworpen.217  

Direct na de verkiezingen van 1967 startte de PVDA haar 'omarmingstrategie'.218  

Zoals bekend is een omarmingstrategie bedoeld om de verklaarde 'partner' uit te 
schakelen, een vriendelijke variant van de wurgstrategie. D'66 noch de PVDA is eens-
gezind over de progressieve samenwerking. Met name 'Nieuw Links' binnen de 
PVDA moet niets hebben van samenwerking met de Democraten. Als de nieuwe 
D'66-leider Jan Terlouw afstand neemt van het beleid van zijn voorganger en stelt 
dat van een fusie tussen de twee partijen geen sprake kan zijn, zijn de PvP-tegenstan-
ders binnen de PVDA er snel bij om de Democraten als onbetrouwbare partners af te 
schilderen. En zoals bekend is D'66 al helemaal verdeeld over het 'krankzinnig avon-
tuur'. De negatieve krachten in beide partijen versterken elkaar en uiteindelijk zeg-
gen beide partijen 'nee' tegen een samengaan. 

Hans van Mierlo, die heilig gelooft in de r'vr', ervaart de stap van de PVDA, maar 
vooral van zijn vriend Den Uyl als verraad. Voor Den Uyl is de Progressieve Volks-
partij echter geen ideaalbeeld. Vooral uit electorale motieven gaat de PVDA-voorman 

de samenwerking met de Democraten van Van Mierlo aan, gedreven door de 
gedachte die bij Den Uyl reeds op de verkiezingsdag in februari 1967 heeft postge-
vat, namelijk dat de Democraten '66 nooit hadden mogen bestaan, dat zij in werke-
lijkheid progressieven zijn die op de PVDA hadden moeten stemmen. Vanaf die ver-
kiezingsdag in 1967 is die gedachte bepalend geweest voor de houding van Den Uyl 
ten opzichte van D'66, een splinterpartij die nooit had mogen bestaan en nu zo snel 
mogelijk in de PVDA, de progressieve volkspartij bij uitstek, moet opgaan.219  

Mede onder druk van PVDA-voorzitter Van der Louw en vice-voorzitter Vonde-
ling, die veel meer dan Den Uyl de noodzaak van de doorbreking van de partijver-
houdingen inzien, wordt de progressieve samenwerking vorm gegeven. Dat Den 
Uyl telkens toch akkoord gaat met de door D'66 afgedwongen koers, is mede te 
danken aan de vriendschappelijke relatie tussen Van Mierlo en Den Uyl.22° De 
progressieve concentratie bij de verkiezingen in 1971, de vorming van het schaduw-
kabinet, de totstandkoming van Keerpunt 1972 en uiteindelijk ook de kabinetsfor-
matie van 1972; telkens is het Van Mierlo die een belangrijke rol speelt bij het over-
halen van Den Uyl en daarmee in feite het beleid van de PVDA ten aanzien van de 
samenwerking met D'66 beïnvloedt.221  Tot op zekere hoogte, want Den Uyl heeft 
er nooit een misverstand over laten bestaan dat hij er niets voor voelt om samen met 
de Democraten op te gaan in een nieuwe partij. Nu de PVDA weer aan de macht is 
het het met D'66 allesbehalve goed gaat, maken de sociaal-democraten onder lei-
ding van Den Uyl een einde aan de samenwerking. En wellicht zal een 'nee' tegen de 
PVP D'66 net dat duwtje geven dat ervoor zorgt dat de partij van het politieke toneel  
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verdwijnt. Nu de sociaal-democraten regeringspartij zijn, laten zij hun progressieve  

partner vallen. Daarmee zagen de sociaal-democraten een van de belangrijkste 
poten onder de stoel van D'66 weg. 

Erosie aan de basis 

Met de nederlaag bij de Kamerverkiezingen van 1972 is de electorale uitwerking van 
de negatieve spiraal waarin D'66 zit, nog niet ten einde. Bij tussentijdse gemeente-

raadsverkiezingen in Zaanstad op 17 oktober 1973 zakt D'66 van 5,2% naar 1,3% van 

de stemmen. De klap komt hard aan en de negatieve uitwerking van 'Zaanstad 
wordt al snel duidelijk. In hoog tempo grijpt de apathie om zich heen. In Amster-
dam heeft een raadslid er schoon genoeg van en stopt ermee. D'66 is zo in de versuk-

keling geraakt dat de partij er maar beter mee op kan houden, verklaart hij bij zijn 
afrreden.222  Ook de afdeling Groningen en de regiovergadering van Noord-Hol-
land discussiëren over de vraag of D'66 niet beter kan worden opgeheven.223  Veel 

lokale en regionale D'66'ers zijn bang om als splinterpartij door te moeten gaan. 
Velen zijn hun baan kwijtgeraakt door de voorgaande verkiezingsnederlagen. In 
Rotterdam verklaart de D'66-fractie bij monde van fractievoorzitter Mentink dat 
het geen enkele zin meer heeft om nog aan de komende raadsverkiezingen mee te 
doen. De fractieleden zien er geen gat meer in. Als de kiezers te kennen geven dat ze 
je niet meer willen, dan moetje daaruit consequenties durven trekken, is de redene-
ring.224  

Door de partijtop wordt het besluit van de Rotterdamse afdeling 'buitengewoon 
onverstandig en voorbarig' genoemd.225  Op  het Haagse hoofdkwartier is men bang 
dat het besluit om niet meer mee te doen het effect van 'Zaanstad' zal versterken. 
Ook partijleider Terlouw probeert de Rotterdamse afdeling nog op andere gedach-
ten te brengen. Pas als bewezen is dat D'66 ook als beweging een splinter is, dan 
behoren we er niet meer te zijn, aldus de partijleider.226  Maar ondanks de pogingen 
om de partijgenoten in Rotterdam op andere gedachten te brengen, bevestigt de 
afdelingsvergadering het besluit om niet zelfstandig aan de gemeenteraadsverkie-
zingen deel te nemen. De Democraten gaan gesprekken aan met de Rotterdamse 
PVDA, hetgeen ertoe leidt dat D'66 zich aansluit bij de sociaal-democraten. Wanneer 
de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen bekend wordt, zijn de Democraten 
echter van mening dat de D'66-inbreng op de PVDA-lijst wel erg gering is. Een jaar 
na het besluit om niet zelfstandig aan de verkiezingen deel te nemen, wordt dit 
besluit weer teruggedraaid. Dit besluit komt echter niet tot stand voordat een hevig 
conflict hierover tussen de leden en het bestuur tot het aftreden van het bestuur en 
een scheuring in de afdeling heeft geleid. Een deel van de Rotterdamse D'66'ers 
stapt hierbij over naar de PVDA.227  
• Niet alleen bij D'66 maar ook bij de PVDA en PPR zit de schrik er goed in. Konden 

zij zich over de verkiezingsnederlaag van D'66 niet echt druk maken, nu zien zij hun 
progressieve regeringspartner wel erg snel richting de ondergang gaan. En daarmee 
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met hun besluit  on  de Progressieve Volkspartij voorlopig in de ijskast te zetten een 

van de poten ander de stoel van D'66 hebben weggezaagd, uiten de ex-partners nu 
openlijk steunbetuigingen aan de partij in nood. Op het congres van D'66 wordt 

een brief voorgelezen, afkomstig van pvnA-voorzitter Van der Louw en PPR-voorzit-

ter Van Dam, waarin zij erop aandringen dat D'66 blijft bestaan en dat de intensieve 

samenwerking wordt gehandhaafd.228 Ook PVDA-fractievoorzitter Van Thijn is 

teleurgesteld over de zware prijs die D'66 in electorale zin heeft moeten betalen. 'We 
kunnen niet ontkennen dat we die club hard nodig hebben', zegt Van Thijn op een 
bijeenkomst van het PVDA-gewest Zuid-Holland. 'Het was D'66 die ons doordron-

gen heeft van de grote noodzaak om te komen tot een democratisering van de over-

heid.'229  D'66 is volgens Van Thijn 'onmisbaar'. Enig eigenbelang kan de steunbe-
tuigers niet worden ontzegd en de Democraten zal het weinig helpen. De Volkskrant 

stelt medio november in haar commentaar: 'Het ligt voor de hand dat D'66 nu pro-

beert om zichzelf weer wat vrijer en zelfstandiger op te stellen. ( ... ) Of de kiezers dit 

eigen gezicht alsnog weer kan aanspreken, zal in de naaste toekomst moeten blij-

ken.'230  

Voor veel D'66'ers is opgeven nochtans een te defaitistische instelling, zo blijkt op 
het congres in Utrecht op 24 november 1973. Aan het vele applaus tijdens de con-
gresrede van Terlouw valt af te leiden dat het merendeel van de Democraten niet 
van plan is de handdoek in de ring te gooien. De Democraten willen hoe dan ook 
doorgaan met het nastreven van de doelstellingen die zeven jaar eerder zijn ingezet. 
De partij heeft zeven jaar gewerkt aan het openbreken van de maatschappelijke 
structuren, de democratisering van de overheid en het bedrijfsleven en aan het ver-
helderen van de politieke keuze voor de kiezers door een herziening van het politie-
ke krachtenveld. De behoefte om dit werk voort te zetten blijkt in Utrecht groter te 
zijn dan de wanhoop naar aanleiding van de tegenslagen die de partij te verwerken 
heeft gehad. De resolutie van Terlouw, Ten Brink en de voorzitster van de Eerste-
Kamerfractie Paula Wassen, waarin wordt gesteld dat de partij moet blijven bestaan, 
wordt door het congres vrijwel unaniem aangenomen.23' Aan de resolutie wordt 

een amendement toegevoegd dat is ingediend door oud-partijvoorzitter Van 
Lookeren Campagne. Dit amendement stelt dat toekomstige akkoorden eerst 
getoetst dienen te worden aan de eis van behoud van de eigen D'66-identiteit.232  

Het amendement krijgt 56% van de stemmen. Hiermee bevestigt de ledenvergade-
ring de koerswijziging die door de nieuwe partijleider Terlouw, en in het hoofdbe-
stuur door voorzitter Ten Brink, is ingezet, die uitgaat van een meer zelfstandige 
positionering en een grotere afstand tot de PVDA. 

Een deel van het congres wil nog verder gaan dan Van Lookeren Campagne. De 
subregio Drechtsteden heeft een motie ingediend die voorstelt om het samenwer-
kingsverband van de progressieve drie te verlaten.233  PVDA en PPR hebben eerdere 

afspraken geschonden door de vorming van de PVP af te blazen, zo redeneren de 
indieners van de motie. Terlouw en Ten Brink weten het congres ervan te overtui- 
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gen dat de voorgestelde stap geen goed idee is. Behalve dat een dergelijk besluit bin-
nen het kabinet slecht zal vallen, zou de partij er tevens een verkeerd signaal mee 

afgeven. D'66 is, zou luidt de redenering, een progressieve partij, en in een tijd dat 
de partij regelmatig het verwijt krijgt dat de partij 'verrechtst', zou het loslaten van 
de progressieve samenwerking de tegenstanders in de kaart spelen.234  Een suggestie 

dat D'66 zou moeten opgaan in de PVDA wordt door de overgrote meerderheid van 

de aanwezige Democraten onaanvaardbaar geacht, maar ruim eenderde stemt wel 
voor de motie van de Drechtsteden, hetgeen aantoont hoe diep het wantrouwen en 

de afkeer jegens de PVDA bij de Democraten is geworteld sinds de sociaal-democra-

ten het D'66-idee van de Progressieve Volkspartij hebben laten vallen. 

Financiële situatie 

Ook in financieel opzicht zit het D'66 tegen. Een commissie wordt ingesteld om de 
partijfinanciën weer op orde te brengen. De afdelingen, die normaal een afdracht 

van 20% van de contributies ontvangen, kunnen voorlopig naar hun geld fluiten. 
Van de geschatte 338 duizend gulden aan contributies over 1973 is halverwege het 
jaar nog niet de helft binnen.235  Na het congres in november 1973 wordt een cam-

pagne opgezet om de financiën te saneren. De leden brengen samen ruim een t0fl 

binnen waarmee de financiële situatie enigszins wordt verlicht.236  Maar een oplos-

sing voor de erbarmelijke financiële situatie biedt ook deze bedelcampagne niet. 
Typerend voor de armlastigheid van de partij zijn de kleine advertenties die al gerui-

me tijd in Democraat te vinden zijn met teksten als 'Betaal nu uw contributie, straks 

is het te laat' en 'Betaal voor de zomervakantie uw contributie, daarna hoeft het niet 
meer'.237 In 1974 worden de leden overigens al minder met dergelijke smeekbeden 

geconfronteerd, aangezien Democraat (let wei: het officiële partijorgaan) uitsluitend 

nog tweemaal per jaar als 'Congresdemocraat' verschijnt. In die Congresdem0crtt 

worden de congresstukken aan de leden toegezonden, voor reguliere uitgaven 15 

geen geld meer. Het tekort bedraagt inmiddels bijna twee ton, waarvan de helft  
acuut is.238 Er wordt fors gesneden in de uitgaven voor personeel en huisvesting, 
wanbetalers worden uit het ledenbestand verwijderd en congressen mogen geen 

geld meer kosten en dienen voortaan seifsupporting te zijn. Het partijbureau is dan 

inmiddels al verhuisd van het statige pand aan de Keizersgracht naar een minder 

statig hoekhuis aan de Langestraat in Amsterdam. 

De koers van Terlouw 

Bij zijn aantreden heeft Jan Terlouw al aangekondigd dat het krankzinnig avontuur 
voorbij is en D'66 zich onafhankelijk zal opstellen. Deze bijstelling van de koers van 
de partij is in Utrecht door de leden bevestigd. In zijn congresrede in Utrecht gaat 
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tigen, maar die van machteloze burgers die om welke reden dan ook in de knel zijn 
geraakt.'241  

Behalve de nieuwe politieke lijn van Terlouw en de interne discussie over organisa-
torische wijzigingen, moet een deel van de oplossingen voor de problemen waarin 
de Democraten verkeren komen van een nieuw beleidsplan ter vervanging van het 
inmiddels zwaar verouderde beleidsplan uit 1970. Het oude beleidsplan is onder 
meer ingehaald door de Club van Rome-problematiek, dat volgens de Ledenverga-
dering in Breda dan ook duidelijk in het nieuwe beleidsplan tot uitdrukking dient 
te komen. Uit de betreffende motie spreekt een diepgaande behoefte aan een dras-
tisch vernieuwde koers. Het beleidsplan moet een 'ontwikkelingsplan voor de lange 
termijn' worden 'dat een perspectief moet bieden voor een leefbaar Nederland als 
reactie op de zorgelijke analyses van de eindigende aarde. '242 Het nieuwe beleids-
plan voor de lange termijn moet in februari 1974 gereed zijn (het congres in Utrecht 
in november is onhaalbaar) om vastgesteld te worden op het congres in Tiel op 9 
maart 1974, alwaar een diepgaande discussie gehouden zal worden over doelstellin-
gen en uitgangspunten van D'66. 

Het lijkt erop dat in de noodzakelijke grondslagendiscussie voorzien gaat wor-
den. Ais aanzet op de discussie is besloten tijdens het congres in november een dis-
cussie te houden over de doelstellingen en uitgangspunten van D'66. Gezien de 
stand van zaken van de partij kan deze discussie ook niet langer op zich laten wach-
ten. Aan de vooravond van het partijcongres in Tiel in maart  1974  geven partijleider 
Terlouw en voorzitter Ten Brink in een gezamenlijke verklaring aan waar D'66 de 
komende tijd voor staat: 

'Nu het voorlopig niet mogelijk is gebleken een progressieve volkspartij op te 
richten, waarin de D'66-wijze van denken een belangrijke stroming vormt, 
zullen we met elkaar van gedachten moeten wisselen over de visie die ons 
bindt. Als we de statenverkiezingen goed zijn doorgekomen -en dat kan, als 
iedereen z'n mouwen opstroopt- en de financiële toestand een regelmatig ver-
schijnen van de Democraat toestaat, zouden we eens wat meer moeten schrij-
ven en spreken over wat ons bezielt, wat een ondogmatische partij voor ons 
betekent, wat voor samenleving we voor ogen hebben en waarom de partij 
D'66 nodig is om die samenleving mede gestalte te geven.'243 

Een diepgaande bezinning over het bestaansrecht van D'66 en op de uitgangspun-
ten van de partij. Terlouw en Ten Brink proberen aan te geven dat de Democraten er 
eens even goed voor moeten gaan zitten en zich goed moeten afvragen wat hun 
doelstellingen als democraat zijn en waarom zij nodig zijn. Mits de partijfinanciën 
nog  enige lucht geven, wat ze vooralsnog niet doen èn als de Statenverkiezingen 
geen al te harde klap opleveren, iets wat deze verkiezingen wel zullen doen. 
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EEN KRANKZINNIG AVONTUUR (1971-1974) 

Negatieve spiraal 

Ondanks de vergaande samenwerking bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen en 
de expliciete intentie van de partij om de vorming van de pvi' voort te zetten, 

spreekt het hoofdbestuur van D'66 zich in 1973 uit tegen het werken met gezamen-
lijke programma's bij de verkiezingen voor Provinciale Staten die in 1974 zullen 
worden gehouden. Het bestuur is van mening dat wanneer op provinciaal niveau 
naast een lijstverbinding ook wordt gewerkt met een gezamenlijk programma 'de 

nadruk op de samenwerking zo sterk is, dat een markeren van de eigen programma-
punten in de verkiezingscampagne vrijwel onmogelijk wordt.'244  Uit deze 

opmerkelijke stellingname door het hoofdbestuur van D'66, die door PVDA en PPR 

wordt betreurd, blijkt dat ook in de partijtop het besef is doorgedrongen dat de par-
tij te zeer te lijden heeft ondr het gebrek aan eigen standpuntinname en een te 

onderscheiden identiteit. 
Aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten congresseren de 

Democraten in Tiel. Slechts een handvol partijleden woont het congres bij. Het 

enthousiasme dat de partij zo vlak voor de verkiezingen zou moeten kenmerken, 

ontbreekt.  

Ls-  
De verkiezingen voor Provinciale Staten op 27 maart en de daarop volgende 

tIe gemeenteraadsverkiezingen op 29 mei worden gezien als doorslaggevend voor het 

voortbestaan van D'66. De Democraten gaan de campagne in in het besef dat de 

Ier verkiezingsuitslag wel eens aanleiding zou kunnen geven tot het besluit om de partij 

de op te heffen. De verkiezingen zullen een indicatie vormen voor de vraag of het 

enthousiasme over de D'66-mentaliteit uit 1966 nog steeds aanhang vindt. De 
symboliek van de grote betekenis van de verkiezingen is terug te vinden op de affi- 

ches van D'66, waarop de tekst prijkt: 'Democraten gezocht'. 
De ironie van het getal wil dat D'66 op de dag van de Statenverkiezingen, 27 

maart, slechts 66.000 stemmen behaalt. Omgerekend is dat goed voor één zetel in 
de Tweede Kamer.245  Als de uitslag bekend wordt, zitten Hans Gruijters en Hans 

van Mierlo, defoundingfathers van D'66, in het duister in c'66, het bovenzaaltje van 
Gruijter's Bamboobar in Amsterdam. Een nachtmerrie, zal Gruijters het achteraf 
noemen.246  'Desastreus', zo typeert Paula Wassen de uitslag. In veel perscommenta- 
ren wordt vastgesteld dat dit het einde van D'66 is. 'D'66 van toneel gevaagd' kopt 

her Algemeen Dagblad.247 Minister-president Den Uyl haast zich om te verklaren 
dat  dc  verkiezingsuitslag geen gevolgen zal hebben voor het kabinet. Maar bij D'66 

denkt men daar heel anders over. De Democraten zijn bang dat vanuit de oppositie 

en  zal worden aangedrongen op vervanging van de D'66-bewindslieden door leden van 
de (.11,f.248  Maar belangrijker nog is het feit dat de barometer voor het voortbestaan 

nLh1  in de partij negatief is uitgeslagen Partijvoorzitter Ten Brink verklaart op de 
avond  an  de verkiezingen dat D'66 zich na deze uitslag op haar toekomst zal gaan 
beroepL n 249  Na de Provinciale-Statenverkiezingen gaan de discussies binnen D'66  
din  ook nog meer over een vraag kan D'66 nog doorgaan of moet de partij worden 
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opgeheven? Voor veel Democraten een gewetensvraag, waarbij verstand en gevoel 
elkaar tegenspreken. 

Als de ergste kater is weggezakt, trekt de partijtop van D'66 er een zaterdag voor 
uit om zich te beraden over de toekomst van de partij na de zware nederlaag bij de 
Statenverkiezingen. Tijdens het topberaad in Amsterdam, dat plaats heeft op 6 
april, wordt besloten D'66 nog niet op te heffen, en wei om de reden dat de partij 
deelneemt aan het kabinet en zich daaraan gebonden voelt.250  Maar de partij 
bevindt zich aan de rand van de afgrond, zo realiseert iedereen zich. 

In een interview in de Volkskrant trekt partijleider Terlouw naar aanleiding van de 
verkiezingsuitslag fel van leer tegen de in zijn ogen voortdurend inconsistente koers 
die de partij vanaf het begin van de jaren zeventig heeft gevoerd.25' D'66 is naïef en 
had moeten beseffen, dat ze er zonder goed geformuleerde politieke doelstellingen 
niet zou komen, zo stelt de fractievoorzitter: 

'n'66 heeft -gedeeltelijk althans- te goedgelovig gemeend dat de beweging zich 
naar buiten als partij kon manifesteren om daardoor aan invloed te winnen, en 
tegelijkertijd naar binnen als beweging kon blijven bestaan. ( ... ) Toen ik in 
december vorig jaar het voorzitterschap van de Tweede-Kamerfractie over-
nam, rekende ik het tot mij taak om te proberen n'66 haar plaats te laten inne-
men in het politieke krachtenveld, in het volle besef dat we een politieke partij 
waren geworden, met een programma, regeringsverantwoordelijkheid en 
afspraken. Zo'n partij moet haar plaats afbakenen ten opzichte van andere 
partijen, ook ten opzichte van coalitiegenoten, en moet zich daarom bezinnen 
op haar fundamenten en doelstellingen.'252  

De boodschap van Terlouw is feitelijk dat het al te laat was toen hij aan zijn missie 
begon. De tweespalt die was ontstaan naar aanleiding van de liefdesverklaring aan 
de PVDA door Teriouws voorganger Van Mierlo, had de partij reeds tot op het bot 
verdeeld en beheerste de beeldvorming naar buiten toe volledig. Maar ook de media 
hebben volgens de n'66-leider schuld aan de ondergang van D'66. Hij verwijt de 
media dat zij D'66 enthousiast volgden toen het nog een spraakmakende opkomen-
de groepering was, maar dat ze de partij nu als eern baksteen laten vallen, terwijl 
D'66 het als partij van de zwevende kiezers juist van de publiciteit moet hebben.253  

Het blijft niet bij de opvallende uitspraken van Terlouw. In april 1974 bereikt de 
afdelingen van D'66 een onheilstijding van formaat. Het hoofdbestuur van de partij 
laat weten dat het aan de afdelingen zal worden overgelaten of zij wel of niet zelf-
standig aan de verkiezingen willen deelnemen. 'Elke afdeling moet zelf weten of zij 
nog meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen', stelt partijleider Terlouw, om er 
vervolgens aan toe te voegen: 'ik zou het maar laten als ik afdeling was. Om nu alle 
moeite te doen en opnieuw een nederlaag te leiden.'254  Bevreesd voor een nieuwe 
nederlaag geeft de partijleiding van D'66 hiermee een niet mis te verstaan signaal af 
aan de achterban van de partij. Een signaal dat niet zonder gevolg kan blijven. De 
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desintegratie van D'66 wordt steeds meer zichtbaar. Sommige afdelingen zijn te 
klein geworden om nog zelfstandig aan de verkiezingen deel te nemen, anderen 
kunnen geen kandidaten meer vinden.255  Links en rechts worden D'66-afdelingen 
opgeheven. In april heft de D'66-afdeling Delft zichzelf op. Kort daarna trekken de 
afdelingen in Haarlem en Schiedam zich terug uit de verkiezingen. In Den Helder 
doet de afdeling wel mee, alhoewel het voltallige afdelingsbestuur tegen is. De afde-
ling Amsterdam beraadt zich nog, in Groningen is men van mening dat D'66 beter 
opgeheven kan worden als het kabinet-Den Uyl zijn termijn erop heeft zitten. In de 

drie grote steden doet D'66 uiteindelijk mee aan de raadsverkiezingen. In Arnhem 
niet, daar is men vergeten de partij in te schrijven in het kiesregister. De weten-

schappelijke stichting draait nog, maar nu nog maar de helft van de overgebleven 
leden bereid is de contributie te betalen, is voor overige activiteiten geen geld meer. 

Sommige groeperingen proberen D'66 een helpende hand te bieden. Een opmer-
kelijk initiatief wordt genomen door een aantal verontruste pv'ers in Amster-

dam. In april 1974 nemen zij het initiatief tot de oprichting van het 'Comité van 

aanbeveling voor de terugkeer van D'66 in de Amsterdamse gemeenteraad'. In grote 
advertenties in de dagbladen roept het comité, waarin onder meer het PPR-Kamer-
lid Jurgens, de zangers Willy  Alberti  en Johnny Jordaan en een aantal journalisten 

de Amsterdamse bevolking op om D'66 te stemmen. De terugkeer van D'66 in de 
Amsterdamse raad zou de beste garanties geven voor voortzetting van een progres-
sief beleid, aldus de sociaal-democraten. Verwarring alom bij de PVDA en haar ach-

terban.256  
Een nieuwe dramatische nederlaag is niet meer af te wenden. Bij de verkiezingen 

op 29 mei behaalt D'66 i% van de stemmen. Bijna nergens is D'66 nog vertegen-

woordigd. NRC Handelsblad typeert de gemeenteraadsverkiezingen als 'de begrafe-

nis van D'66', een partij die eigenlijk al maanden dood was.257  

Toekomstdiscussie 

1 de Op al september wordt in Marcanti in Amsterdam het congres van de waarheid 
georganiseerd. Het enige onderwerp op de agenda: de toekomst van D'66. Wanneer 

I in de aanloop naar het congres in het partijblad Democraat een serie beschouwingen 
verschijnt over de toekomst van de partij, blijkt eens temeer hoezeer men binnen 
D'66 verdeeld is over de vraag wat er met de partij-in-crisis moet gebeuren. De door 

de Terlouw vlak na de Statenverkiezingen geuite frustraties over het gebrek aan een 

rtii cons istente koers op doelstellingen en uitgangspunten, wordt nu in brede kring 

f. gezien als oorzaak van de malaise. 

Of Opvallend is ook de eensgezindheid ten aanzien van het idee dat er ondanks alles 
er behoefte bestaat aan een progressief- of links-liberale partij, wat D'66 in feite is. Vol- 

ti eJlC gens velen zou er zonder D'66 een gat in het politieke spectrum ontstaan. Een aantal 

Leu'"  Democraten ziet dan ook mogelijkheden voor D'66 om te dienen als uitgangspunt 
af voor een nieuwe progressief-liberale partij. Terwijl zij voor de ideeën van D'66 en de 
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taak die de partij vervult nog wel een toekomst zien, zien zij die niet voor de partij in 
zijn huidige vorm. D'66 dient daarom (meteen of op termijn) te worden opgeheven 
om plaats te maken voor een nieuwe progressieve partij. Vertegenwoordigers van 
deze denkrichting zijn onder meer Jan Terlouw, Anneke Goudsmit en Henk Zee-
valking.258  

Tegenover hen die D'66 willen opheffen, staat een stroming die een dergelijke 
stap te voorbarig vindt. De tegenstanders van opheffing, onder meer Jan ten Brink, 
Erwin Nypels en Jan Glastra van Loon, wijzen erop dat de volgende Tweede-
Kamerverkiezingen nog ruim twee jaar weg zijn en dat de situatie in de tussentijd 
best kan veranderen. Tot die tijd zou de partij met een afgeslankte partijorganisatie 
door kunnen gaan, om in ieder geval het denkwerk voort te zetten. Aan de voor-
avond van de volgende verkiezingen kan dan besloten worden om al dan niet door 
te gaan. Ook de voorstanders van deze aanpak moeten echter erkennen dat de situ-
atie er op het moment erg slecht uitziet.259  

Zo tekenen zich binnen D'66 twee stromingen af. Een aantal van de standpunten: 

Partijvoorzitter Ten Brink: 'Wat is het probleem van D'66? Het zijn er eigenlijk drie: 
a. een mentaliteitsprobleem. Het overgebleven en verouderde kader heeft geen 
strijdlust en geen fut meer. In de hoogste regionen van de partij, HB en fracties niet 
uitgezonderd, heerst sinds lang vertwijfeling, gebrek aan zelfvertrouwen, een chro-
nisch tekort aan motivatie. ( ... ) b. een politiek probleem. Een van de belangrijkste 
redenen waarom het kiezersvolk geen vat op D'66 kon krijgen was dat het steeds 
onduidelijker werd hoe deze partij zich verhield tot andere politieke partijen. ( ... ) C. 
een organisatorisch probleem. Dat de Organisatie van de partij de laatste jaren niet 
deugde weten we allemaal. ( ... ) D'66 bevat nog een potentieel van politiek geïnte-
resseerden en politiek-actieven die voorlopig bij geen enkele andere partij onder dak 
kunnen. Er is een gat in Nederland, links van het midden. D'66 heeft dit gat tijdelijk 
van '67 tot '71 behoorlijk kunnen vullen. Daarna niet meer. ( ... ) ik meen dat D'66 
toch nog een rol kan spelen bij het bezetten van dit terrein - of beter gezegd, niet 
D'66, niet de partij als zodanig, maar de D'66'ers die dit perspectief zien. (...) Het 
perspectief is nog weinig helder - maar het is een perspectief.' 260 

Jan Terlouw: 'D'66 heeft - gedeeltelijk althans - té goedgelovig gemeend dat de 
beweging zich naar buiten toe als partij kon manifesteren om daardoor aan invloed 
te winnen, en tegelijkertijd naar binnen als beweging kon blijven bestaan. ( ... ) Voor 
mij staat vast dat er een aanzienlijk electoraat is dat behoefte heeft aan een niet-con-
fessionele, niet-socialistische, redelijke, analytische, ondogmatische progressief-
liberale partij. ( ... ) Het zijn niet de D'66-ideeën en -opvattingen die door de kiezer 
zijn verworpen, het is de vorm die de partij heeft aangenomen waar de kiezer geen 
boodschap aan blijkt te hebben. ( ... ) Aan de volgende Kamerverkiezingen moeten 
we onder de naam D'66 niet meer meedoen. (...) ik heb geen behoefte aan voortzet-
ting van een splinterpartij D'66. ik hoop dat zich in de (nabije) toekomst ontwikke-
lingen in partijpolitiek Nederland zullen voordoen waardoor bundeling mogelijk 
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wordt van politieke opvattingen die kortheidshalve als progressief-liber  zouden 

kunnehl worden 
omschreven. Een serieuze poging op het geëigende moment tot 

zo'n undeth1g, kan op mijn steun rekenen.' 261 

1- sWBo0ttel Erwin Nypels: 'Naast de in ontwikkeling zijnde drie grote politieke 

groeperingen PVDA, VVD en CDA is er m.i. vooralsnog  behoefte aan een vierde, 

k, 
progressief-liberale groepering. ( ... ) In de periode van maximaal 2,5 jaar die ons nog 

Le- 
scheidt van het moment dat we moeten beslissen over D'66 moeten we grondig 

ijd 
onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om de belangrijkste D'66-denkbeelden  

vorm te geven. ( ... ) ik doe een dringend beroep op het septembercongres  om nog  
tie   
Dr- 

geen definitiemt over U'66 te nemen. De binnen D'66 ontwikkelde ideeën zijn 

te waardevol om nu al definitief op de rommelzolder te gooien.'262 

J
an Glastra van Loon: 'Het zonder op zijn minst een poging daartoe (de totstand-

koming van een nieuwe partij - vdl) - nu of op termijn - op grond van een paar om-

oochelende ervaringen uit de afgelopen periode ontbinden van D'66 en zomaar uit 

'lkaar 
laten gaan van allen die in dat kader hebben samengewerkt, zou naar mijn 

enjflg een defaitistische daad zijn waarmee wij onze doelstellingen  zouden scha-

den. ( ... ) 0r dit moment staan ons m.i. drie dingen te doen: j. Duidelijk uitspreken 

dat '66 voor de zittingsduur van deze regering de gemaakte afspraken en aangegane 

5rp1jchtingen zal nakomen. 2. Het partijapparaat tot een minimum reduceren over-

nkomstig het voorstel van Erwin Nypels. 3. Uitdrukkelijk  verklaren dat wij voor 

00zc politieke doelstellingen aktiefwillen blijven.'263  

Het congres van de waarheid 

Het congres op 21 september 1974 in Marcanti in Amsterdam wordt het sluitstuk 

VCII1 de roekomst&scus5ie binnen U'66. Ruim 400 Democraten verzamelen zich die 
dag in Amsterdam, voornamelijk met het doel de partij op te heffen. Voor de dis-

USSlC is een vijftal moties ingediend. Het hoofdbestuur heeft een motie opgesteld 

waan n wordt besloten om niet aan de volgende Kamerverkiezingen deel te 

nernen Het partijapparaat zal sterk worden vereenvoudigd (eigenlijk wordt 

alleetl nog contributie geïnd en blijft het wetenschappelijk bureau functioneren) 

De T„„de-ICamerfractie zal haar werk tot het einde van de parlementaire periode 

VOOtt In de tussentijd zal de partij haar energie steken in het zoeken naar 

mogelijkheden om tot een hergroepering van progressief denkenden te komen. Dit 
laatste wordt ingegeven door het idee dat 'een blijvende, ook politiek vertaalde 

invloed op de Nederlandse politiek en de Nederlandse samenleving  van de ideeën 
die uit u'66 zijn voortgekomen en die het eenvoudigst kunnen worden aangeduid 
met het sleutelwoord democratisering'265, van groot belang is. De kracht van D'66 
moet daarom worden ingezet op het voortbestaan van het erfgoed van D'66 in een 
nieUwe groepering, aldus het hoofdbestuur. Ook de regio Zeeland heeft een motie 
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ingediend waarin D'66 op termijn wordt opgeheven, en wel op het moment dat na 
de volgende verkiezingen de installatie van de nieuwe Tweede Kamer plaats 
vindt.266  

De optie die het hoofdbestuur voorstelt, opheffen op termijn, ondervindt veel 
kritiek. Als de motie wordt aangenomen, betekent dat dat de partij naar buiten toe 
ophoudt te bestaan, zo wordt betoogd.267  Met andere woorden: opheffen op ter-

mijn heeft dezelfde gevolgen als direct opheffen. Dat kan D'66 niet maken omdat 
de partij verplichtingen heeft in de Tweede Kamer en in het kabinet, hetgeen het 
belangrijkste argument van het hoofdbestuur vóór haar motie is. Hierin stelt het 
hoofdbestuur immers: 'Voor de politieke taakvervulling van Eerste- en Tweede-
Kamerfractie is het voortbestaan van de partij D'66-in ieder geval tot de eerstvolgen-
de Tweede-Kamerverkiezingen- een essentiële voorwaarde.'268  Staatsrechtelijk is dit 
standpunt niet juist, want er is niets op tegen dat ministers en Kamerleden aanblij-
ven terwijl hun partij ophoudt te bestaan. Een groep van elf Democraten, waaron-
der oud-voorzitter van de Eerste-Kamerfractie Bert  Schwartz,  staat ook op dit 
standpunt en heeft dit verwoord in motie AIOI, waarin wordt voorgesteld de partij 
zo snel mogelijk te liquideren. Toch beschouwen veel Democraten een dergelijke 
stap als een schending van de belofte aan de kiezers. De motie wordt verworpen. 

Hetzelfde lot is weggelegd voor motie AIOZ, waarvan de indieners van mening 
zijn dat de partij opgeheven dient te worden omdat 'het voortbestaan van de partij 
met de overgebleven, vermoeide mensen zonder enige aanduiding voor een oplos-
sing van onze organisatorische problemen irreëel en zinloos '269  Uit de motie 
spreekt de frustratie en de scepsis die zich van veel partijleden meester heeft ge-
maakt. Een groep Democraten uit de Drechtsteden wil ondanks alles toch proberen 
de kracht te verzamelen om nog één keer te proberen de gegroeide onduidelijkheid 
aan te pakken, doet daartoe ook enkele voorstellen, maar deze motie wordt niet 
eens meer serieus genomen (niet op z'n minst doordat de indieners voorstellen als 
D'66 zich toch opheft, een groot feest te organiseren).270  

Het hoofdbestuur heeft zijn eigen motie A105 niet unaniem ingediend.271  Enkele 
hoofdbestuursleden achten de motie onaanvaardbaar, ofwel omdat zij snelle 
opheffing van de -partij als beste oplossing zien, of omdat zij een uitspraak over 
opheffing  voortijdig vinden. Ook de Tweede-Kamerfractie stelt zich niet unaniem 
achter de motie van het hoofdbestuur. In de fractie staan de voorstanders van 
opheffing  (Terlouw, Goudsmit, Beekmans) lijnrecht tegenover hen de deze beslis-
sing nog niet willen nemen (Van Mierlo, Nypels). 

Tijdens het debat lopen de emoties hoog op. Partijleider Terlouw stelt vast dat 
D'66 voor de kiezers geheel uit beeld is verdwenen. D'66 kan niet doorgaan als de 
basis is weggevallen, zo meent hij. Doorgaan is voor Terlouw niet meer mogelijk, 
omdat D'66 niet meer functioneert zoals het zou moeten functioneren.272  Volgens 
Van Mierlo, die zijn opvatting laat verwoorden door Jan Vis, gaat het daar echter 
niet om. In zijn toespraak tot het congres zegt Vis: 'Eigenlijk moeten we praten over 
hoe Nederland geregeerd moet worden. Of het regeringsbeleid van het kabinet-
Den Uyl moet worden voortgezet of niet, dat is pas zinnig discussiëren. ( ... ) ik pleit 
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niet voor een renaissance van D'66, maar wel voor het nakomen van onze verplich-
tingen. Daarom moeten we ons besluit uitstellen. Dat scheelt hooguit een paar jaar 
contributie.'273 

Een beslissing is echter noodzakelijk. Een uitspraak die erop neerkomt dat D'66 
pas bij de komende verkiezingen zal bepalen wat ze doet, schept grote onduidelijk-
heid. En D'66 is altijd voorstander geweest van duidelijkheid in de politiek. Boven-
dien vinden velen dat de partij het voorzitter Jan ten Brink en de andere hoofdbe-
stuursleden niet kan aandoen om nog drie jaar aan te blijven aan het hoofd van een 
leeggelopen partij.274  Dat vindt de voorzitter zelf ook, en zijn congresrede heeft dan 
ook meer weg van een afscheidsrede. 'Voor veel D'66'ers, leden en kiezers, zijn de 
bezwaren van een samengaan van D'66 met de PVDA onoverkomelijk gebleven. Deze 
bezwaren zijn bekend. (...) Maar hoe de weerstand in D'66 tegen de PVDA ook moet 
worden verklaard, en welke invloed het samenspel ook heeft gehad op onze terug-
gang, een feit is dat we tot tweemaal toe op basis van een meerderheidsbesluit van 
ons congres met de PVDA en met de PPR in zee zijn gegaan, voor algemene ver-
kiezingen, met een gezamenlijk programma en met een ontwerpkabinet.'275  Het 
noodlot van D'66 is ook volgens Ten Brink 'niet het experiment, de keuze voor de 
progressieve concentratie geweest, maar de beslissende factor was dat we die keuze 
niet eensgezind hebben gemaakt.'276  

De spanning in Marcanti is te snijden. De motie die pleit voor opheffing van de 
partij blijkt door een groot aantal leden te worden gesteund. Het hoofdbestuur en 
partijleider Terlouw vragen hierop schorsing voor beraad. In het hoofdbestuur laat 
voorzitter Ten Brink weten dat hij tegen opheffing is en tegen de motie zal stem-
men. Met moeite krijgt Ten Brink de unanieme steun van de rest van het hoofdbe-
stuur. Van Jan Terlouw hoort Ten Brink dat hij zich vóór de motie zal uitspreken. 
Ten Brink is bang dat een fractievoorzitter die voor opheffing pleit en een hoofdbe-
stuur dat daar vierkant tegen is, voor een zo grote chaos zal zorgen dat er over de 
motie niet eens meer gestemd kan worden. Nadat Ten Brink op Terlouw heeft inge-
praat, gaat de partijleider door de knieën: hij zal zich tegen de motie uitspreken. En 
aldus geschiedde. Terlouw houdt de congresgangers voor dat hij en zijn fractie tegen 
het opheffen van de partij zijn. Hij wordt gevolgd door Ten Brink die als partijvoor-
zitter de congresgangers voorhoudt hoe eensgezind de partijtop is. Het is de laatste 
strohalm die Ten Brink nog heeft om te voorkomen dat de Democraten zijn partij 
opheffen. 

De meerderheid van het congres beslist anders. De motie om de partij op te hef-
fen wordt met 242 stemmen voor en 188 stemmen tegen aangenomen.277  Statutair 
is voor een opheffingsbesluit echter tweederde meerderheid vereist. Zo wordt de 
paradox van D'66 doorgetrokken tot in het hart van het bestaan van de partij: ter-
wijl de meerderheid van het congres besluit tot opheffing resulteert hetzelfde besluit 
in het voortbestaan van D'66. Hans Gruijters, zeven jaar eerder initiatiefnemer van 
D'66, trekt na afloop van het congres de enige mogelijke conclusie, namelijk 'dat 
1I'66 statutair nog bestaat; het hoofdbestuur zal begrepen hebben dat het niet al te 
veel meer kan uitrichten.'278  
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De droom is voorbij 

De periode 1971-1975 is in alle opzichten een dramatische periode voor de Demo-
craten. De traumatische ervaringen aan het dieptepunt in 1974 zullen nog areii 
daarna een rol blijven spelen. 

Het idee dat D'66 een tijdelijk breekijzer is, domineert tot 1973 het denken h-
nen de partij. Met de basisgesprekken, het akkoord van de progressieve drie en het 
streven naar de Progressieve Volkspartij werken de Democraten actief aan hun eigen 
opheffing ten bate van een nieuwe partijpolitieke constellatie. Dit streven houdt tot 
1973 zijn weerslag op (het denken over) de partijorganisatie. Na Helmond en Am-
hem ontwikkelt de organisatie zich nauwelijks verder tot de beoogde slagvaardige 
partijorganisatie. Een tijdelijke beweging heeft dit immers niet nodig. Daar komt 
bij dat de partijleider louter interesse heeft in politieke vraagstukken en niet in orga-
nisatorische. De manier van denken over de partijorganisatie weerspiegelt het ver-
band dat er tot 1973 bestaat tussen de door de partij gevoerde strategie en het den-
ken over en omgaan met de partijorganisatie. 

Dat het aantal leden in 1971 nog steeds in schril contrast staat met het aantal kie-
zers, behoeft weinig bewondering. Wie wordt er immers lid van een club die zich-
zelf toch weer wil opheffen? De financiële problemen vloeien hier rechtstreeks uit 
voort. Wegens de lage organisatiegraad zijn de schulden die de partij in het begin 
heeft gemaakt nooit afgelost. Tot eind 1973 bevinden de schulden van de partij zich 
in een voortdurend opgaande lijn. Dat begint al in 1967, als de nog jonge partij 
3.740 leden telt, terwijl er 6.000 nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen. De 
schuld van de Democraten bedraagt dan, een jaar na de oprichting, al 33.000 gul-
den.279  Na de verkiezingsnederlaag in 1972 en de massale leegloop die dan op gang 
komt, verslechtert de financiële situatie verder. In mei 1973 wordt de financiële situ-
atie door de accountant gekenschetst als 'deplorabel'.280  Er is nauwelijks sprake van 
een gedegen ledenadministratie. Sanering van de partijfinanciën is dringend nodig. 
De gevolgen worden duidelijk bij de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen 
in 1972. De decentrale campagne mislukt, niet alleen omdat de boodschap die de 
partij uitdraagt niet eenduidig is, maar ook omdat de basis van de partij in organisa-
torisch opzicht te smal is om de campagne te dragen. 

Na de formatie van het kabinet-Den Uyl komt er kitiek los op de democratische 
partijstructuur, die bij de formatie en de keuze tot kabinetsdeelname niet echt uit de 
verf is gekomen, en de lange voorbereidingstijd van congressen in de afdelingen. 
Het bestuur van partijvoorzitter Ten Brink erkent de problemen en streeft dan ook 
naar herziening van de partijstructuur. Voorstellen hiertoe behelzen de instelling 
van een vorm van een partijraad (Adviesraad), het centraal stellen van de regiofunc-
tie, een nieuw intern kiesstelsel, verbetering van de besluitvorming en communica-
tie. Niet meer maar een betere structuur en betere afspraken kenmerken de voor-
stellen. De uitvoering van deze voorstellen laat echter lang op zich wachten, ener-
zijds door de toenemende financiële problemen als gevolg van de teruglopende 
inkomsten en anderzijds door de erosie van de partij die leidt tot de crisis in 1974. 
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De kritiek op het functioneren van de democratie, de wijze waarop dit wordt ver-
woord en de aantrekkingskracht van een jeugdige leider maakt dat de partij aanvan-
kelijk veel succes heeft. Maar al snel nemen andere partijen de initiatieven van de 
Democraten over. De vreedzame revolutie blijft Uit. Na de verkiezingsnederlaag  in 
1972 is duidelijk dat D'66 niet die electorale bedreiging vormt die velen hadden ver-
wacht. Een nieuwe strategie is dus gewenst. 

D'66 wil aanvankelijk niet meedoen aan het PAK, terwijl het PAK toch aan belang-

rijke eisen van D'66 voldoet: de wens om gelijkgestemden samen te brengen, de 
wens om dit vanaf de basis vorm te geven  etc.  Op het moment dat het PAK wordt 
opgericht gelooft D'66 echter nog in haar eigen kracht. Een deel van de achterban 

van D'66 is bevreesd dat de eigen positie van D'66 te, lijden zal hebben onder de 
samenwerking met de PVDA. Ook bestaat er wantrouwen jegens debedoelingen van 

de PVDA. PVDA-leider Den UyPpleit weliswaar voor een progressieve samenwerking, 
maar vanuit een gouvernementele manier van denken en ook Van Thijn is voor-

stander voor een situatie waarin een groot progressief blok concurreert met een con-

servatief blok (lees: een grote PVDA VerSUS een grote conservatieve partij). Volgens de 

Democraten zal het PAK dan ook niet de door Van Mierlo geproclameerde 'echte 

vernieuwing' betekenen, een reden om vooralsnog onafhankelijk te blijven. 
De door de Democraten gewenste doorbraak aan de basis lukt echter niet en D'66 

is veroordeeld tot de samenwerking met de PVDA. Aanvankelijk lijkt de nieuwe stra-
tegie zijn vruchten af te werpen. Vanaf januari 1971 neemt de D'66-top initiatieven 

om tot samenwerking te komen met PVDA en PPR. De gesprekken leiden al snel tot 

een akkoord Een akkoord dat wordt gekenmerkt door de leidende rol van de 

Democraten,  waarmee de katalyserende rol van D'66 duidelijk wordt. Het in febru-

ari 1971 met de PVDA en PPR gesloten akkoord is een triomf voor D'66. Op veel pun-
ten dicteren de Democraten de samenwerking met de PVDA. Van Mierlo weet ver-

volgens een schaduwkabinet onder leiding van Den Uyl af te dwingen en bij de ver-
kiezingen behalen de Democraten een winst van vier zetels. Dit is weliswaar niet de 

winst waarop werd gehoopt (zeker omdat de progressieve meerderheid niet is 
behaald), maar de uitslag is toch voldoeide rçden om door te gaan met de pogingen 

een Progressieve Volkspartij tot stand te laten komen. 

De PVDA blijkt na de verkiezingen echter veel minder welwillend te staan tegen-
over een samengaan met D'66. De gesprekken over de oprichting van een Progres-
sieve Volkspartij verlopen dan ook moeizaam. Het streven om de kiezers vooraf-

gaand aan verkiezingen een duidelijke keuze te bieden, is lovenswaardig, maar door 
de wijze waarop dit gebeurt snijdt D'66 zichzelf in de vingers. De onafhankelijke 
positie wordt opgegeven terwijl de doel, het op zijn kop zetten van het partijbestel, 
allerminst in zicht is. D'66 raakt het initiatief kwijt en verliest haar aantrekkings-
kracht in de schaduw van de Partij van de Arbeid. De Democraten verliezen hun 
aanvankelijke  élan  en vervolgens ook hun onafhankelijkheid. 

Belangrijker dan de moeizame samenwerking met de PVDA is de interne verdeeld-
heid binnen D'66 zelf. Terwijl de 'bewegingsdenkers', die D'66 zien als een tijdelijke 
partij die weer zal verdwijnen als de gewenste doorbraak is bereikt, de koers van par- 
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tijleider Van Mierlo steunen, heeft een deel van de partij die bewegingsgedachte los-

gelaten. Het is deze groep die in de samenwerking 'de uitverkoop van D'66 aan de 

PVDA' ziet. In de aanloop naar het congres in Biddinghuizen blijkt al dat D'66 ern-

stig verdeeld is over de samenwerking met de sociaal-democraten van Den Uyl. 

Vanaf dat moment gaat het dan ook in sneltreinvaart bergafwaarts met D'66. Partij-

leider Van Mierlo krijgt het steeds moeilijker om zijn partij achter zijn beleid te 
houden. Onder leiding van Anneke Goudsmit wordt binnen D'66 stevig  opposite  

gevoerd tegen de progressieve samenwerking. 
Het congres in Biddinghuizen is het hoogtepunt (of wellicht beter: dieptepunt) 

van de interne discussie over de PVP. In plaats van het partijbestel dreigt D'66 op dit 

congres zelf te ontploffen. Het is aan het compromisvoorstel van Laurens-Jan 

Brinkhorst te danken dat dit niet gebeurt. Een meerderheid van 61% schaart zich 

achter het streven naar de pvp, maar 61% is niet genoeg. Door de open cultuur van-

D'66 zijn media en publiek getuige van de diepgaande verdeeldheid onder de 

Democraten. De beeldvorming naar aanleiding van Biddinghuizen die van een 
ernstig verdeelde partij, is vernietigend. 

In de problematiek van het einde van de aarde wordt de basis gevonden voor de 

nieuwe boodschap van de progressieve drie. Deze boodschap vormt de basis voor 
het nieuwe programma, Keerpunt 1972. Als Keerpunt 1972 in de aanloop naar de 
vervroegde verkiezingen in 1972 wordt aanvaard, lijken de gelederen zich weer te 
sluiten, maar dit is slechts schijn. De dissidente geluiden in de partij nemen alleen 
maar toe, tegenstanders verlaten al voorzichtig de partij en de nieuwe partij Vrije 
Democraten splitst zich af. Op het congres in Den Bosch staat nog maar % van de 
leden achter het ~-streven. 

De verkiezingscampagne van D'66 mislukt. In de praktijk blijkt het idee om èn de 
eigen identiteit van de partij te benadrukken èn tevens de samenwerking te promo-
ten, onwerkbaar. In de gepolariseerde campagne komt de D'66-boodschap niet 
over. De Democraten moeten het bekopen met een verlies van vijf van de elf 
Kamerzetels. Het verlies is de afkeuring van het beleid van D'66 en toont het verlies 

aan van het vertrouwen in de ruziënde partij die niet meer in staat wordt gezien de 

vernieuwende rol te spelen die van de partij wordt verwacht. 
Dat D'66 wordt afgeschilderd als een bijwagen van de PVDA, is verre van terecht. 

Zowel strategisch (het afdwingen van het schaduwkabinet, de instelling van de 
commissie-Mansholt en het streven naar samenwerking met de progressieven bin-
nen de confessionele partijen) als inhoudelijk (Keerpunt 1972) hebben de Demo-
craten de veel grotere PVDA in de door hen gewenste richting gestuurd. D'66 is niet 
de bijwagen  maar de locomotief van de progressieve samenwerking, maar in de 
publieke beeldvorming krijgen de Democraten die rol niet toebedeeld. 

Ondanks  het zware verlies nemen de Democraten deel aan de regering-Den Uyl, 
een kabinet dat niet eenvoudig totstandkomt. Het is mede de verdienste van Van 
Mierlo dat het kabinet er toch komt. Het was weliswaar Burger die de confessione-

len over de streep trok en het kabinet mogelijk maakte, maar nadat Burger zijn 
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opdracht had teruggegeven, had het weinig gescheeld of er was een centrum-rechts 
kabinet gevormd. Toen de formatie in een volledige impasse verkeerde, was het Van 
Mierlo die een tussentijdse informatieronde adviseerde en met dit advies aan de 
Koningin een uitweg uit de impasse bewerkstelligde, waardoor uiteindelijk toch het 
kabinet-Den Uyl kon worden gevormd. 

De vraag is of het verstandig is dat de Democraten voor het eerst regeringsverant-
woordelijkheid gaan dragen op het moment dat de partij intern in grote problemen 
verkeert. De onvrede zit diepgeworteld en komt tot een nieuw hoogte- danwel 
dieptepunt na de kabinetsformatie. Eerst moet partijvoorzitster Van der Scheer het 
veld ruimen en vervolgens ziet ook partijleider Van Mierlo zijn positie onhoudbaar 
worden. Van Mierlo heeft van zijn partij voor het eerst een regeringspartij gemaakt, 
maar ondervindt niet langer de steun van een deel van zijn partijgenoten. Met name 
het feit dat zijn partijgenoten  it  de Tweede-Kamerfractie zijn koers niet meer steu-
nen is voor Van Mierlo reden om een punt te zetten achter zijn partijleiderschap. 

De nieuwe partijleider Jan Terlouw breekt bij zijn aantreden resoluut met het 
'krankzinnige avontuur' van Van Mierlo, maar het vertrek van Van Mierlo resul-
teert niet in de gehoopte verbetering in de positie van D'66. Terlouw weet het tij niet 
meer te keren. Als regeringspartij speelt D'66 nauwelijks enige rol van betekenis. 
Een kwantitatief te geringe inbreng in het kabinet, geen eenheid binnen de kabi-
netsfractie, onenigheid in de Kamerfractie en geen of nauwelijks contact tussen 
fractie en bewindslieden en bewindslieden onderling, dat is het ontluisterende 
beeld van een totaal disfunctionerende regeringspartij. 

Wat de Democraten bovenal de das om doet is het feit dat de partij niet eensgezind 
is. Het eigen gezicht van D'66 wordt niet zozeer geschaad door de samenwerking 

L met PVDA en PPR, maar door de eigen interne verdeeldheid. Nadat onder leiding van 
Anneke Goudsmit stem wordt gegeven aan de twijfel bij een deel van de achterban 
over de samenwerking met met name de PVDA, ontstaat het beeld van een interne 
tegenstelling tussen hen die de partij 'puur' willen houden en hen die de partij aan 
de PVDA willen uitleveren. Door het zichtbaar worden van die tegenstelling binnen 
de eigen achterban wordt het voor D'66 steeds moeilijker om de kiezers te overtui-
gen van de koers die de partij onder leiding van Van Mierlo vaart. Wanneer blijkt 
dat liefst 40% van de Democraten vindt dat de partij wordt uitgeleverd aan de 
PVDA, dan is het voor tegenstanders buiten de partij schieten voor open doel en is 
voor Van Mierlo het gevecht niet meer te winnen. De partij kan geen vuist meer 
maken omdat de vuist van binnenuit scheuren vertoont. Zoals i)'66-voorzitster Van 
der Scheer het na de verkiezingsnederlaag verwoordt: 'D'66 heeft met zichzelf 
gevochten in plaats van met de problemen van de samenleving.'281  In september 
1974 gaat D'66 aan deze interne verdeeldheid (bijna) ten onder. De droom is voor-
bij. 
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I 1!1t  

Een politiekepartif is pas dood als zij niet meer wil leven.' 
Jan Terlouw' 

Goudsmit verlaat D'66-fractie 

Na het Marcanti-congres valt D'66 vrijwel geheel stil. Het landelijk secretariaat 
wordt opgeheven, de telefoonlijnen afgesloten en de apparatuur opgeslagen. De 
werkzaamheden van het secretariaat beperken zich tot het legen van de postbus en 
het bi houden van de (summiere) administratievan de nog ongeveer 350 leden. Het 

wetenschappelijk bureau is in feite het enige partijorgaan dat, dankzij overheidssub-

sidie, blijft functioneren.2  
Ondanks dat het partijapparaat is ontmanteld, is D'66 nog wel vertegenwoordigd 

in de Tweede Kamer en neemt de partij deel aan de regering-Den Uyl. In het kabi-

net kan D'66 echter geen vuist meer maken. De D'66-bewindslieden bezetten hun 

zetel haast op persoonlijke titel,  nude  partij die ze vertegenwoordigen op sterven na 

dood is. De omstandigheden zijn weinig inspirerend en hoop voor de toekomst is er 

nauwelijks. 

Bij de formatie van het kabinet-Den Uyl in 1973 heeft Anneke Goudsmit het staats-

secretariaat van Justitie geweigerd. Het belangrijkste argument van Goudsmit was 

kt toen dat zij haar eigen standpunt inzake de abortuswetgeving niet verenigbaar acht- 
11 

te met dat van haar beoogde baas, minister van Justitie Van Agt. Anderhalf j aar later 
is hetzelfde abortusvraagstuk aanleiding voor een conflict binnen de D'66-fractie, 
met als resultaat het vertrekvan Goudsmit. 

Wat het standpu nt van Van Agt betreft krijgt Goudsmit gelijk; de CDA-minister is 
van plan om de Bloemen  hove-kliniek, waar abortussen worden uitgevoerd, te slui-
ten. Onder druk van de Tweede Kamer stelt Van Agt dit besluit uit en kondigt hij 

tariS 
aan dat eerst onderzocht zal worden of de artsen van de kliniek vervolgd kunnen 

C11 
worden  wegens  illegale praktijken. 

• stadj 
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De fractie van D'66 is, ondanks het  feit dat het abortusbeleid van de minister 
niet n de partij, tevreden met de toezegging  overeenkomt met het standpunt 

oor10  pig)  open. Goudsmit j Váfl  

an  Agt. Bloemenhove blijft immers ter strijdig is met Keerpunt,972 en met 
d i0  het 

mening dat het beleid van de  minis  

regeerakkoord vastgelegde afspraken. Goudsmit wil een Kamerdebat Over de kwes  erie is van mening 
 dat een interpellti het d001  

tie,  maar de meerderheid van de fra laars van dienen.3 
D'66 gewenste beleid zal schaden in 

Tijdens een chaotische fractievergadering wordt  door de overige 
fractieleden  om geen motie tegen Van grote druk op Goudsmit UitgeOen 

Kamer toch 
Agt in te dieiieii 

geen meerderheid halen De Een dergelijke motie zou in de fwcc
dc 

de Eerste-Kamerfractie 
 en het hoofdb51 fractieleden  weten zich gesteund do 

onder de druk van haar fractiege 
 0 door  Goudsmit staat er alleen voor en 

gaat
Van Agt, althans, niet van D'66 de knieën. Er komt geen motie tegen 

Agt wordt aagd om af te z 1ej lid Veder-Smjt dient wei een m 
waarin Van motie in, 

Van de D' 66-fractie sterij„„„ 
 strafvervolging in de kwestie

-Bloeinenhoyc.  

alleen Goudsmit en Nypels voor de aar lidmaatschap 
van de Tweede Kaer neer Drie weken later besluit Goudsnit 

te leggen. De ruzie over het abortus
beleidmaakt verdere samenwerki

ng met de 
t Goudsm 'De  fractie van  tie  onmogelijk. Bij haar vertrek ver D '66 heeft e„„„,lilaard. onderwerp werd gedaan fl een andere meegewerkt  dat er een uitspraak over  

stemverhouding dan die de 
rond van Ons Program had mog

en  vej- kiezer P 
 ties  van anderen die in overeenstemmi,ig wachten D'66 stemde verdeeld over m '66-fractie kan ik et zinvol samenwer 

met het regeerakkoord waren. Met zo'n en een D'66'er van 
het eerste (luren  een lid ken.'4 D'66 verliest met Goudsmit niet allen van haar meest markante en bevl

ogen  van de D'66-fractie sinds 1967, maar  ook 

Kamerleden  

Glastra van Loon treedt af 

Eind mei 1975 staat n'66 opnieuw in de schijflWerPers met  dit keer in de hoofdrol 

de D'66-bewindsman die in 1973 in plaats van neke Goudsmit Staatssecretaris 
van Justitie werd: Jan Glastra van Loon. 

en tweetal interviews die 
Van Loon De oorzaak van de aandacht is gelegen in  

heeft gegeven in Vrij Ner1and en Het parooL 5 In de maanden voorafgaand aan dearis door de Tweede Kamer Steeds de staatssecretaris 
berucht geworden interviews 

nets te doen aan vaker aan zijn j getrokken om 
1 

de achterstanden  in de afl andeling  
etarisgener verzekert Van Loon dat de achter-

standen 
van lopende rechtzaken. De secr 
Standen op korte termijn zullen zijn weggewerkt.r Van Loon merkt dat er niets
gebeurt. Hij signaleert zelf een aantal knelpu ri

ten, die door onderzoek van het 
blijft het  beleid ongewijzig

d  en departement worden onderschreven. Niettemi de problemen. Van Loon vertelt 
Van Loon besluit zijn minister in te lichten over 
Van Agt dat hij voor dit beleid geen verantwoordelijkheid wil dragen. Van Loon legt 
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Van Agt drie voorwaarden voor: vervanging van de 
p1ats angend secretaris- 

generaal onverblomde openheid over de oorzaken van Je problemen en heor- 

mi ng van he t departement. Op alle drie de punten geeft Van Agt het 
groene licht.6  

Kort na zijn gesprek met Van Agt wordt Van Loon door 
Vrij Nederland en 

Ju
stitie* In de intervi ews 

Het 

parool gevraagd naar de problemen op het ministerie van rie. Volgens Van Loon 
uit Van Loon zware kritiek op de Organisatie van het minist 

tement. Hij kenschetst 
is er teveel macht geconcentreerd bij de leiding van het depar 
het ministerie als 'autoritair geleid' en 'een starre bureaucratische organisatie' .7 Ook 
geeft Van Loon in het interview aan moeite te hebben met het gevangenisb 

eid van 

het depa rtement. De verantwoordelijkheid legt hij desgevraagd  bij secretaris  ge1 

organisatie op  het departe- 
taal Mulder. Die is immers verantwoordelijk voor de  organ 

 hele tijd bezig is om 
ment. Wat Van Loon niet weet, is dat Vrij Nederland al een 

het interview met Van 
Mulder het leven onaangenaam te maken en dat Mulder 

rviews leest, voelt hij Loon beschouwt als de zoveelste aanval. Als Mulder de int' 
zich door Van Loon persoonlijk aangevallen.8 

de hoogte van wat 
Een woedende Mulder brengt zijn minister en partijgeno0t Van Agt Van Loon 

er speelt. Deze trekt hierop zijn steun voor Van Loon in. Nadat 
g dat Van Loon 'de eerder op alle punten gelijk had gegeven, is hij nu van ineflm 

normen van het betamelijke heeft overschreden'.9 Van  Agt vindt het onaanvaard-

baar dat zijn Staatssecretaris zulke zware kritiek uit op de le
iding van het departe-

ment en daatiTlee op de verantwoordelijke minister, Van Agt zelf Op zo mei wordt 
Glas t ra van loon door Van Agt gebeld met de woorden: 'JaiT het vertrouwen tussen 

ons is politiek gebroken, ik hoop niet persoonljk.'lO Van Agt is van mening dat 
door de uitspraken van Van Loon het vertrouwen tussen de inin'steren zijn staats-
secretaris onherstelbaar is geschonden en eist het aftreden van Van Loon. 

Als de 

staatssecretaris weigert te vertrekken, dreigt Van Agt zijn takenPaet 
vrijwel volle- 

dig uit te kleden. 
er  views als excuus Van Loon zelf is er stellig van overtuigd dat Van Agt de int  

gebruikt om van Van Loon af te komen.' De pminister kan niet met Van Loon 
opschieten, vanwege zijn persoonlijkheid alsook vanwege zijn opvattingen. De 

gewraakte uitlatingen van Van Loon zijn volgens hem voor Van Agt een mooie aan- 
leiding  om zija staatssecretaris te laten struikelen. 12 

an  Agt brengt Den Prem Den en Uyl bevindt zich op dat moment in Surifla' 
deelt  mee dat hij Van 

Uyl per telegram op de hoogte van de verrrouwensbreuk en  
Loon Mtclijk al de laan heeft uitgestuurd. Den Uyl, die door het nieuws wordt 
overvallen, halt Van Agt echter terug. 'Dat kun jij 

niet beslissen, dat beslis ik', 
reageer t  de premier. Den Uyl wil dat er niets naar buiten wordt gebracht voordat hij 

terug is in Nederland 13 
Op 23 mei keert Den Uyl terug uit Suriname en roept hij

het kabinet  bijeen  Daar komt het tot een confrontatie t
ussen Van Agt en Den 

Uyl.is Den Uyl steunt Van Loon en probeert het confl
ict bij te leggen. Ook Van 

Loons partijgenoot  Brinkhorst probeert met alle ma
cht om de breuk tussen Van 

Loon en Mulder te herstellen, maar Mulder weigert. Brifllth0t5t vindt het onver-
teerbaar dat \n Loon moet vertrekken en laat weten dat als n'66 op die manier een 
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bewindsman armer wordt gemaakt, hij niet weet of hijzelf dan nog wei zin heeft om 
door te gaan. Als jij gaat, ga ik ook', laat Brinkhorst zijn partijgenoot weten.  15 

Terwijl Brinkhorst Van Loon voluit steunt, krijgt Van Loon van zijn partijgenoot  
minister Hans Gruijters wei openlijk kritiek. Gruijters heeft niet zozeer kritiek op 
Van Loons inhoudelijke verhaal, maar des te meer op zijn wijze van optreden.  11 Van  
Loon neemt het Gruijters zeer kwalijk dat hij hem zo laat vallen, het maakt zijn 
positie er niet sterker op.17  Maar ook partijvoorzitter Ten Brink is van mening dat 
Van Loon voor zijn positie te hoog van de toren heeft geblazen. '8  Ondertussen is 

het uitgerekend Gruijters die achter de schermen de woede van Van Agt probeert te 
sussen. Wat Gruijters betreft kan de zaak worden afgedaan met een fikse ruzie. 
Gruijters probeert tijdens gesprekken met Van Agt en Den Uyl de breuk te lijmen, 
maar Van Agt volhardt: Van Loon moet weg. 19 

Tijdens de onderhandelingen die volgen, moeten ook de Democraten erkennen 
dat het vertrouwen tussen Van Loon enerzijds en het duo Van Agt/Mulder ander-
zijds onherstelbaar is beschadigd. Op  dinsdag 27 mei wordt er tot diep in de nacht 
vergaderd tussen de fractie van D'66, de bewindslieden en partijvoorzitter Ten 
Brink. Wat voorgesteld wordt is een compromis. Van Loon zal aftreden als aan drie 
voorwaarden wordt voldaan. D'66 zal de nieuwe staatssecretaris leveren, het taken-
pakket van de staatssecretaris zal worden gehandhaafd en Van Agt zal zich naar bui-
ten toe niet triomfantelijk uit te laten over het ontslag van Van Loon of over 
coalitiepartner D'66. Als Van Agt zich hier niet aan houdt, zal D'66 het tot een kabi-
netscrisis laten komen.20 

Dat laatste klinkt dreigender dan het lijkt. De Democraten zullen het zover niet 
laten komen. In werkelijkheid leggen ze zich zonder veel protest neer bij het oordeel 
dat Van Agt over zijn staatssecretaris heeft geveld. Terwijl de PVDA reeds haar steun 
voor Van Loon heeft uitgesproken en de Kvp weliswaar Van Agt steunt, maar er 
geen serieus conflict met de coalitiepartners voor over heeft, bezegelen de Democra-
ten zelf het lot van hun bewindsman. Van Loon realiseert zich dat het hem aan 
steun ontbreekt en legt zich aangeslagen bij zijn lot neer. In de nacht van 27 op 28 

mei, om vier uur 's ochtends, dient Van Loon zijn ontslag in bij minister Van Agt.2' 
D'66 zal de nieuwe staatssecretaris leveren en het takenpakket blijft gehandhaafd. 

Op6 juni wordt Henk Zeevalking bij Koninklijk Besluit benoemd tot opvolger van 
Glastra van Loon. 

De Pulitzer-groep 

Paradoxaal genoeg zal het ontslag van Glastra van Loon de redding van D'66 blij-

ken. Kort na zijn aftreden krijgt Van Loon namelijk bezoek van partijvoorzitter Ten 
Brink. Ten Brink wil de op sterven na dode partij weer op gang brengen en ziet in 
Van Loon de aangewezen persoon om die klus te trekken. Hij stelt de gewezen 
staatssecretaris  voor om als vice-voorzitter het bestuur te komen versterken en over 
een jaar van plaats te wisseien.22  
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Terwijl de partij zich op een organisatorisch nulpunt bevindt, besluit Van Loon 
op het aanbod van Ten Brink in te gaan en een poging te doen om D'66 nieuw leven 
in te blazen. Van Loon maakt daarbij handig gebruik van zijn publieke bekendheid. 
De publiciteit rond zijn aftreden heeft Van Loon meer naamsbekendheid gegeven 
dan hij als staatssecretaris ooit had kunnen opbouwen en die naamsbekendheid is in 
de politiek een kapitaal waard. Van Loon nodigt een aantal prominente D'66'ers uit 
om bij elkaar komen in het Amsterdamse  Pulitzer-hotel. Aan de aanwezigen, frac-
tievoorzitter Terlouw, Hans van Mierlo, de staatssecretarissen Brinkhorst, De 
Goede en Zeevalking, swB-voorzitter Nypels en partijvoorzitter Ten Brink, legt 
Glastra van Loon de vraag voor of D'66 moet doorgaan en zo ja, hoe?23  Opmerkelij-
ke afwezige bij wat later de  'Pulitzer-groep' zal gaan heten, is de enige D'66-minister, 
Hans Gruijters. Gruijters heeft de uitnodiging van Van Loon afgeslagen, omdat hij 
geen heil ziet in een herleving vn D'66.24  

Als een handelsreiziger die zijn waren aanprijst, reist Van Loon het land door. 
Overal in kleine zaaltjes ontmoet hij de restjes D'66'ers die nog over zijn. Veel men-
sen hebben het eigenlijk wel gezien, over het algemeen is de gedachte dat de partij 
de kabinetsperiode uitzit en het dan afgelopen is. Maar Van Loon blijkt over een 
behoorlijke dosis enthousiasme te beschikken. Hij probeert zijn partijgenoten over 
te halen de schouders er weer onder te zetten. Als je het met me eens bent, doe dan 
mee', houdt hij zijn partijgenoten voor.25  Ook Jan Terlouw trekt iedere week een 
avond het land in om kleine groepjes leden toe te spreken. Deze zogenoemde 'huis-
kamerbijeenkomsten' komen voort uit de vele positieve reacties die Terlouw heeft 
ontvangen op zijn bijdrage bij de laatste Algemene Beschouwingen. De reacties op 
deze rede, die is gebruikt voor de radiocommercials van D'66, zijn voor Terlouw een 
signaal dat hij, zoals hij zelf zegt, met zijn woorden het goede gevoel bij mensen 
heeft aangesproken en geven Terlouw de motivatie om met Van Loon te proberen 
de partij weer op gang te krijgen.26  Ieder zaterdagochtend komt de  Pulitzer-groep 
bijeen in de Savornin Lohmanzaal van het Tweede-Kamergebouw. En heel lang-
zaam begint het idee te ontstaan dat de rondreis van Van Loon en Terlouw begint 
aan te slaan. Een herleving van het 'slapende' D'66 lijkt mogelijk. 

De  Pulitzer-groep besluit om eind 1975 weer een partijcongres bijeen te roepen 
om te beslissen over de toekomst van de partij. Op 21 september 1974 is het laatste 
congres van D'66 gehouden, het beruchte Marcanti-congres in Amsterdam. Ruim 
een jaar later, op 29 november 1975, wordt de eerstvolgende ledenvergadering 
gehouden. Plaats van handeling: de Stadsgehoorzaal in Leiden. Op de agenda staan 
de reguliere agendapunten als de behandeling van de jaarrekening, de begroting en 
de contributieregeling. Maar het huishoudelijk gedeelte zal weinig tijd in beslag 
nemen. Het afgelopen jaar is immers gekenmerkt door een bijna totale passiviteit. 
Een groot deel van de partijstructuur is na het Marcanti-congres weggevallen. Veel 
afdelingen hebben zichzelf opgeheven en de regio's zijn geheel verdwenen. Als 
gevolg daarvan is er nauwelijks nog sprake van een partijstructuur. Slechts 350 

(trouwe) leden telt de partij nog.27  Maar de ledenadministratie is erbij ingeschoten 
en vergaderingen zijn er al een jaar niet geweest. Alleen daar waar D'66 nog een ver- 
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tegenwoordiging  in de gemeenteraad heeft, is nog enige activiteit. Op landelijk 
niveau staan de zaken er niet veel beter voor. Het cant1 ongres heeft besloten 

de activiteiten van het hoofdbestuur tot een minimum terug te brengen, voor een 

aantal leden van het hoofdbestuur is dit reden geweest om af te treden omdat zii in 

de huidige situatie geen bestuursverantwoordelijkheidmeer willen dragen. Het 

Landelijk Secretariaat is zodanig ingekrompen dat er geen sprake meer is van een 

partijsecretariaat in de gebruikelijke zin van het woord. De inventaris van het secre-
tariaat staat in een paar dozen bij vice-voorzitter Van der Scheer op zolder.-2' Het 

enige teken van leven is een ledenbrief die in maart 1975 is verschenen en waarin de 

leden op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de 

partij. De conclusie op dat moment: de patiënt verkeert in een diepe coma met nau-

welijks enige hoop op verbetering. Maar gelet op het congresbesluit van september 

1974 gaat het hoofdbestuur er vanuit dat de partij nog bestaat, in afwachting van 
een nieuwe beslissing. 30 

Leiden opnieuw beslissend 

Op 29 november zijn maar liefst 750 D'66'ers in Leiden bijeen om te beslissen over 
de toekomst van n'66. Ze zijn met een grote hoeveelheid enthousiasme naar Leiden 

gekomen om de partij opnieuw op de politieke kaart van Nederland te zetten. Op 

het hoofdbestuur als gids hoeven de Democraten in Leiden echter niet te rekenen. 

Door het hoofdbestuur wordt een resolutie aan de partijleden voorgelegd waarin 

wordt voorgesteld een definitieve beslissing over de toekomst van D'66 nog even uit 

te stellen: 

'D'66 is, ook in de huidige, moeilijke economische situatie, mede verantwoor-

delijk voor de uitvoering van het kabinetsprogramma waarvoor Keerpunt '72 

mede uitgangspunt is. Het is daarom gewenst dat D'66 in ieder geval tot de vol-

gende Tweede-Kamerverkiezingen blijft bestaan. ( ... ) De mogelijkheid om 

ook na de volgende Tweede-Kamerverkiezingen een redelijk en progressief 

regeringsbeleid te voeren zijn nog onvoldoende te overzien. Daarom is het 

onzeker op welke wijze n'66 kan bijdragen tot het totstandk,men van zo'n 

beleid na de volgende verkiezingen.'31 

Het hoofdbestuur stelt in de resolutie voor om tijdens een congres in het vierde 

kwartaal van 1976 een besluit te nemen over de toekomst van de partij en wordt 

daarin gesteund door de D'66-bewindslieden en de Tweede Kamerart 32  

De partijtop vaart met deze resolutie een zeer voorzichtige koers. 111 zijn toelich-
ting  op de resolutie stelt voorzitter Ten Brink dat de resolutie 'het resultaat is van 

een afweging, het is een keuze -tussen een aantal mogelijkheden door- voor uitstel 

van een definitieve keuze. Het is zeker niet de neerslag van een heldere visie op de 
toekomst, integendeel.'33  Met andere woorden: het hoofdbestuur van n'66 weet 
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eigenlijk ook niet hoe het nu verder moet. Ten Brink laat in zijn toelichting alle 
ruimte open voor een discussie zoals die op het Marcanti-congres, en tevens in de 
maanden daarvoor, ook al is gevoerd. Toen ging de discussie ook over de afweging 

t
ussen de partij zo snel mogelijk opheffen of opheffen op termijn. Ook toen werd 

gezegd dat opheffen niet kon, omdat de partij verplichtingen had in het parlement. 
Opheffen op termijn werd ook toen al gezien als een keuze met hetzelfde effect: na 

een dergelijk besluit zal D'66 de facto niet meer bestaan en het kabinet in gevaar 
kornehl. De discussie over 'hoe nu verder' lijkt zich dus te gaan toespitsen op hetzelf-
de dilemma als een jaar eerder. 

Onder leiding van Glastra van Loon is een amendement ingediend die de keuze 

die het hoofdbestuur uit de weg gaat, wel durft te nemen. De indieners van het 
anie1deme1t dat de IIB-resolutié zo ver aanscherpt dat het als een aparte congresre-
solutie wordt behandeld, stellen voor om nu reeds al het mogelijke te doen om suc-
cesvol aan de volgende verkiezingen deel te nemen. Daartoe moet de partij nu reeds 
gaan werken aan een programma op hoofdlijnen.  34  Glastra van Loon c. s. adviseren 

het c
ongres 'het hoofdbestuur op te dragen het nodige te doen om de mogelijkhe-

den van deelname van D'66 aan de volgende verkiezingen open te houden.' Bouw 

de partijorganisatie weer op en schrijf een nieuw programma, dat is in feite de 

1 0odschap. Een definitief besluit over deelname aan de verkiezingen kan dan in 

se ptembe1 1976 worden genomen. 
in het debat speelt nog een derde motie een rol. Deze is ingediend door een groep 

n' 66'ers waaronder de Kamerleden Nypels en Nooteboom. Zij achten het gewenst 

dat de ideeën van D'66 in de toekomst een rol blijven spelen, maar hebben er geen 
v,utfouwer, in dat dat in het bestaande partijverband mogelijk is. De groep stelt 

VOOr 
om besprekingen te starten met verwante groeperingen om tot een nieuwe 

7 innig demotTati5d1e partij te komen. Tot deze verwante groeperingen behoren 

onder andere de Liberaal Democratische Partij  (LDP),  DS'70 en de Groep-De 
Zeeuw. De groep rond Nypels acht het wenselijk dat er voor mei 1976 duidelijkheid 
komt over het voortbestaan van D'66 omdat een sluimerend D'66 anders het ont-
staan van een nieuwe partij in de weg zal zitten. Als aanzet tot de vorming van zo'n 

nieuwe, vrijzinnig-democratische partij heeft Nypels met enkele anderen in okto-

ber 1975 het Democratisch Actiecentrum (DAC) opgericht.  36  Nadat partijvoorzitter 
Ten Brink heeft toegezegd dat het hoofdbestuur een gesprek zal aangaan met het 

DAG van Nypels, trekt deze groep zijn motie in.37  
Tijdens de discussie over de twee overgebleven moties raakt het hoofdbestuur 

overtuigd van het standpunt van Glastra van Loon, dat reeds nu voorbereidingen 

gerrofkm moeten worden voor het geval D'66 besluit aan de verkiezingen van 1977 

mee te doen. Dit blijkt wanneer Jan Terlouw het congres toespreekt. Dezelfde Ter-
louw die een jaar eerder ervoor pleitte om het zieltogende D'66 op te heffen en 
eigenlijk ook met ditzelfde standpunt naar Leiden is gekomen: 

Vorig jaar hoorde ik bij degenen die vonden dat D'66 de consequenties moest 
trekken uit het electorale verlies. ( ... ) Nu is de situatie anders. Nu staan we op 

'35 



HOOFDSTUK 4 

nul en iedereen weet dat. We moeten niet gaan zitten hengelen naar een Soort 
opleving. We moeten sober, maar effectief bezien of we iets te brengen hebben. 
( ... ) In het amendement van Glastra van Loon wordt duidelijker uitgesproken 
dan in de 1413-resolutie dat D'66 zich paraat moet maken; om echte keuzevrij-
heid te hebben, volgend jaar, is dat gewenst. ik wil het hoofdbestuur dan ook 

aanraden om het amendement van Jan Glastra en de zijnen over te nemen. 

Met overgrote meerderheid wordt het amendement van de groep-Van Loon aange-

nomen. Het volledig afgeschreven D'66 gaat zijn plaats in het politieke krachten-

veld heroveren. Partijvoorzitter Ten Brink verbaast zich na afloop van het congres 
over de 'merkwaardige gelijkgerichtheid' die zich bij de Democraten heeft gemani-
festeerd. 'De tocht door de woestijn is afgelopen, we komen weer in de bewoonde 
wereld'40, concludeert Jan Vis na afloop van het congres. Maar met het besluit om 
de partij weer nieuw leven in te blazen zijn de Democraten er nog niet. De partij 
moet weer helemaal worden opgebouwd en een aantal zaken zal anders aangepakt 
moeten worden als in het verleden is gebeurd, om niet weer met dezelfde proble-
men te worden geconfronteerd. De eerste radicale beslissing die Terlouw en Ten 
Brink nemen is een einde te maken aan alle programmatische samenwerki1g. 

Definitief einde aan de samenwerking 

Ondanks de verklaring van Terlouw bij zijn aantreden als fractievoorzitter, dat het 
'krankzinnig avontuur' voorbij was, en ondanks het 'afschieten' van de Pvp door de 
PVDA, is het overleg tussen de progressieve partijen blijven bestaan. In juni 1974 is de 

r'sr' toegetreden tot het permanent overlegorgaan  (Poo)  van de drie, en nu dus vier, 
progressieve partijen. Daarbij is door de deelnemende partijen een verklaring uitge-
geven, waarin zij verklaren het overlegorgaan te beschouwen als 'een blijvend poli-
tiek platform', waarop de vier partijen elkaar zullen ontmoeten 'om gestalte te geven 
aan het vele dat hen politiek bindt.'41  Tegelijk, zo hebben de progressieve vier 

gesteld, moet binnen de huidige machtsverhoudingen aan elkaar ruimte worden 
laten om zelfstandig binnen het partijpolitieke krachtenveld te functioneren.42  De 

inhoudelijke basis voor de samenwerking is echter zeer gering en het streven naar 
een federatief verband of een gezamenlijke progressieve partij komt in het verhaal 
niet meer voor. 

De D'66-top heeft grote moeite met de nieuwe koers van het progressief overleg. 
D'66-voorzitter Ten Brink vindt de progressieve samenwerking te 'links' worden en 
is bang dat D'66 in die combinatie zal worden doodgedrukt.43  In een brief aan het 
bestuur  van de PVDA laat Ten Brink weten het gevoel te hebben dat D'66 en PVDA 

niet op dezelfde koers liggen ten aanzien van de progressieve samenwerking. 44 Toch 
gaat de D'66-delegatie akkoord met de nieuwe 'missie'. Met moeite accepteert de 
partij het lidmaatschap van de pSp.45 Op dat moment speelt D'66 echter al een mar-
ginale rol, om vervolgens helemaal van het toneel te verdwijnen. In de tussen ligge 
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de periode overleggen de drie overgebleven partijen over een procedure om bij de 
volgende Kamerverkiezingen opnieuw met een gezamenlijk programma deel te 
nemen. De PVDA en PPR worden het hierover wei eens, maar de Psp verwerpt de 
voorstellen en stapt weer uit het overleg. Voor het hoofdbestuur van D'66 is hiermee 
het lot van het  Poo  bezegeld. Het bestuur had al bedenkingen geuit bij de afspraken 
binnen het P00 over een gezamenlijke procedure en acht deelname aan het P00 niet 
langer zinvol. Met het vertrek van zowel Psp als D'66 is het  Poo  zover uitgehold dat 
het feitelijk ophoudt te bestaan. Wel wordt het wekelijkse overleg tussen de fractie-
voorzitters van D'66, PVDA, PPR en PSP voortgezet.46  

Als D'66 in november zichzelf gereanimeerd heeft, herhaalt partijleider Terlouw 
dat D'66 niet aan een gezamenlijk programma met PVDA en PPR zal meedoen.47 De 
partij bevindt zich in een 'nulpositie' en volgens Terlouw is het noodzakelijk dat 
D'66 zijn eigen ondogmatische en progressieve identiteit duidelijk gaat omschrij-
ven. Met deze verklaring lijkt het dat D'66 een duidelijke les heeft geleerd uit het 
verleden, waarin juist het gebrek aan een eigen gezicht tot de (bijna) ondergang 
leidde. Tegelijkertijd betekent de keuze om onafhankelijk de verkiezingen in te 
gaan, zonder vooraf een regeerakkoord te sluiten met de partijen waarmee D'66 een 
regering wil vormen, een breuk met het verleden, waarin D'66 juist vurig pleitbezor-
ger was van duidelijkheid  voor de verkiezingen. Volgens Jan Terlouw zijn er twee 
redenen om dit keer geen akkoord te sluiten. In de eerste plaats omdat de 
onderhandelingspositie van D'66 te zwak is en in de tweede plaats omdat de situatie 
nu totaal anders is dan in 1972. D'66 neemt deel aan het kabinet en Terlouw vindt 
het niet logisch om een alternatief te stellen tegenover een regering waaraan de par-
tij zelf deelneemt.48  Dat er nu na de verkiezingen over een regeerakkoord onder-
handeld moet worden is verre van ideaal, maar volgens Terlouw buiten de schuld 
van D'66 om. De voorstellen die D'66 heeft gedaan om de kiezers rechtstreekse 
invloed te geven op de regeringssamenstelling zijn immers door een Kamermeer-
derheid verworpen. En hoewel PVDA en PPR vervolgens akkoord gingen met de bun-
deling van krachten in de progressieve samenwerking, hebben deze partijen het 
streven naar de PYP na de verkiezingen weer van tafel geveegd. 'Ons heeft dat stem-
men gekost en niet zo weinig 00k'4 , aldus Terlouw. Mede gelet op dit verleden is 
het voor D'66 derhalve onmogelijk om voor de verkiezingen een akkoord te sluiten. 
PVDA en PPR sluiten een in beide partijen fel bekritiseerd regeerakkoord, zonder de 
Democraten.50  

DAC en Resoluut 

Tijdens het congres in Leiden hebben de D'66-leden bepaald dat het hoofdbestuur 
gesprekken dient aan te gaan met andere verwante groeperingen. Gevolg gevend 
aan haar toezegging tijdens het congres nodigt het hoofdbestuur het Democratisch 
Actiecentrum om om de tafel te gaan zitten en de mogelijkheden voor samenwer-
king te bekijken. Het DAG blijkt echter toch een stuk liberaler georiënteerd dan 
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D'66, blijkens ook de persoonlijke banden met VVD en DS'70. Bovendien speelt het 
DAG met de gedachte om een nieuwe partij op te richten. Een basis voor verdere 
samenwerking lijkt niet aanwezig.5' 

Meer aanknopingspunten voor samenwerking bieden de gesprekken met Reso-
luut, een groepering rond oud KvI'-voorzitter De Zeeuw, met wie een delegatie van 
het hoofdbestuur op 3  februari voor het eerst spreekt.52  Bij die besprekingen blijken 
de politieke inzichten tussen D'66 en Resoluut grote overeenkomsten te vertonen. 
Op programmatisch gebied wordt daarom afgesproken nauw samen te gaan werken 
met het doel een gezamenlijk geredigeerd programma te presenteren en mogelijk 
onder gezamenlijke vlag aan de verkiezingen deel te nemen.53  D'66 zoekt dus toch 
weer de samenwerking, dit keer niet met een veel grotere politieke partij en concur-
rent, maar met een kleine, van de confessionelen afgesplitste groepering. De partij is 
deze keer niet bang voor een identiteitscrisis, zoals ten tijde van de progressieve con-
centratie.54  

Het initiatief tot samenwerking met Resoluut wordt ditmaal door de top van 
D'66 genomen en de leden, de basis, worden er pas in een later stadium bij betrok-
ken. Het hoofdbestuur neemt met het openlijke streven om tot aaneensluiting van 
D'66 met Resoluut te komen wel een risico. Het partijcongres heeft het hoofdbe-
stuur hiervoor geen expliciet mandaat gegeven. Het hoofdbestuur is echter van 
mening dat zij handelt in de geest van de resolutie die op het congres in Leiden is 
aangenomen en die de wens uitspreekt dat het hoofdbestuur alle mogelijkheden 
onderzoekt om succesvol aan de verkiezingen deel te kunnen nemen. De partij 
moet zich toegankelijker opstellen om aantrekkingskracht uit te oefenen op 
progressief-denkenden in andere partijen en zo de D'66-aanhang uit te breiden.5  
Het partijcongres zal uiteindelijk de knoop doorhakken over de samenwerking met 
Resoluut. 

De Algemene Ledenvergadering geeft op het eerstvolgende congres in Utrecht 
zijn goedkeuring aan de tot nu toe gevolgde koers en stemt ermee in dat het hoofd-
bestuur de besprekingen voortzet.56  Dit mandaat is echter geen vrijbrief voor het 
hoofdbestuur om weer een samenwerking a Ia de progressieve drie aan te gaan. De 
Democraten zien de samenwerking duidelijk als een poging om de mensen die in 
Resoluut actief zijn, maar inhoudelijk grote overeenkomsten vertonen met D'66, bij 
de partij te trekken. Het doel is geen samenwerkingsverband, maar een opgaan van 
Resoluut in D'66. Met name Jan Terlouw wil de mensen van Resoluut graag bin-
nenhalen.57  Bij Resoluut denkt men daar echter heel anders over. De Zeeuw wil uit 
de samenwerking een nieuwe lijst met een nieuwe naam laten ontstaan om deel te 
nemen aan de verkiezingen van 1977.58  D'66 moet breken met het verleden en 
samen met Resoluut een nieuw gezicht aannemen. Voor D'66, dat toch meer voelt 
voor een opgaan van Resoluut in een hernieuwd D'66, is het voorstel van De Zeeuw 
onaanvaardbaar. Hierop breekt Resoluut de besprekingen met D'66 af. Als zelfstan-
dige beweging heeft Resoluut echter geen schijn van kans. Op 13 november 1977 
wordt Resoluut opgeheven, nadat ook het DAG een stille dood is gestorven.59  
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Terwijl de rijen binnen D'66 zich langzaam sluiten achter de koers die door Ter-
louw en Glastra van Loon is uitgezet, verlaten opnieuw twee prominente Democra-
ten de partij. Na een conflict met zijn partijgenoten, splitst Tweede-Kamerlid 
Govert Nooteboom zich in juni 1976 af van de D'66-fractie. De rest van de parle-
mentaire periode vormt hij een eenmansfractie. Omdat hij, tegen de D'66-regels in, 
zijn Kamerzetel weigert op te geven, wordt hij in november 1976 geroyeerd als par-
tijlid.60  Eveneens in juni 1976 verlaat mede-initiatiefnemer van D'66 Erik Visser de 
partij. Visser wordt lid van de VVD.61  

Een nieuw inhoudelijk fundament 

Terwijl de Tweede-Kamerfradtie en het D'66-smaldeel in het kabinet nog werken 
aan de hand van Keerpunt 1972, wordt aan de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag, 
waar D'66 na de herleving wordt gevestigd, begonnen aan het schrijven van een vol-
ledig nieuw partijprogramma voor de periode 1977-1981. Voor iedereen die bij D'66 
is betrokken is het duidelijk dat de partij de eigen wederopstanding niet zal overle-
ven zonder de partij van een nieuw inhoudelijk fundament te voorzien. Geen pro-
gramma dus om het land mee te redden, maar om stemmen mee te winnen. 

Het nieuwe partijprogramma van D'66, dat tijdens het congres op 6 november 
1976 wordt vastgesteld, krijgt opnieuw de vorm van een beleidsplan. In tegenstel-
ling tot het beleidsplan uit 1971 en anders dan het nieuwe verkiezingsprogramma, is 
het nieuwe beleidsplan van D'66 niet het product van een gezamenlijke inspanning 
van de diverse werkgroepen. Nadat de partij door de crisis is gegaan hebben enkele 
leden zich, geïnspireerd door Glastra van Loon, gestort op het schrijven van het 
nieuwe beleidsplan Het product daarvan is een voornamelijk beschouwend stuk dat 
weinig aanknopingspunten biedt voor het bedrijven van praktische politiek. Maar 
daarvoor is dan ook in de eerste plaats het verkiezingsprogramma bedoeld. 

De visie die uit het nieuwe beleidsplan spreekt is die van de ontwikkeling van de 
samenleving naar een postindustriele maatschappij. Een maatschappij die voor 
ongekende ontwikkelingen staat en waarin beslissingen moeten worden genomen 
die een beslissende invloed hebben op de toekomst. 

'Het postindustriele tijdperk ligt voor ons. Mens en samenleving staan aan de 
drempel van ongekende ontwikkelingen. Een groot veld van goede en kwade 
kansen ligt voor ons en meer dan ooit zal onze aanpak beslissend zijn voor nu 
en later. ( ... ) 

D'66 is daarom van oordeel dat zijn politiek handelen slechts gebaseerd kan 
zijn op een ontwikkelingsstrategie met actiebeginselen die in de loop' van het 
politieke gedrag nader kunnen worden uitgewerkt. 

Voorop staat de overweging dat al het politiek handelen slechts zinvol kan 
zijn als het leidt tot een handhaving en vergroting van de individuele ontplooi-
ingsmogelijkheden. Deze ontplooiing moet geschieden in vrijheid en verant- 
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woordelijkheid, naar eigen inzicht en overtuiging, in solidariteit met de mede-
mens en zonder politieke, sociale en economische discriminatie van anderen. 
D'66 beschouwt de verscheidenheid van mensen en opvattingen als een positief 
te waarderen goed. De partij ziet deze pluriformiteit tevens als de voornaamste 
bron van maatschappelijke vernieuwing. ( ... ) 

De ontplooiingsmogelijkheden van de mens hangen in belangrijke mate af 
van de omgeving in de ruimste zin van het woord ( ... ) Het voortbestaan van 
gesloten groepen, die als bolwerken binnen de samenleving opereren valt hier-
mee niet te verenigen. Verouderde machtsstructuren moeten daarom worden 
afgebroken en nieuwe organisatievormen moeten worden opgebouwd, waar-
door burgers meer bij de besluitvorming worden betrokken en waarin naast de 
technisch-economische ook de sociale doelmatigheid tot zijn recht komt. 

D'66 aanvaardt de industriële samenleving als een gegeven, maar is tevens 
van oordeel dat de ontwikkeling van deze samenleving onheilspellende neven-
verschijnselen heeft opgeroepen, die een verdere evolutie van de mens en zijn 
ontplooiingsmogelijkheden fundamenteel bedreigen. ( ... ) 

Bestrijding van deze verschijnselen door het scheppen van sociaal gunstige 
voorwaarden en een zorgvuldig beheer van het bedreigde milieu hebben daar-
om voor n'66 prioriteit waaraan productiviteitsstijging en vergroting van de 
materiële welvaart dienstbaar moeten worden gemaakt. ( ... ) 

Dit alles is gebaseerd op het besef dat de samenleving in het postindustriële 
tijdperk alleen leefbaar kan zijn door bewuste vernieuwing zowel van het pro-
ductieproces als van het sociaal-culturele gebeuren. Een vernieuwing die zich 
richt op "beter" in plaats van "meer", op inhoud boven omvang, op kwaliteit 
boven kwantiteit.'62  

Het nieuwe verkiezingsprogramma wordt decentraal gevormd. Op die manier wil 
het hoofdbestuur de politieke discussie binnen de partij stimuleren.6  Het politieke 
denkwerk moet de motor van de herleving worden. Met opzet wordt daarom niet 
alles-op-alles gezet om afdelingen te heractiveren en worden geen publiciteits- of 
ledenwerfcampagnes opgezet. Om de politieke discussie toch in goede banen te 1ei 
den wordt een netwerk van 'contactpersonen' ingesteld. Diverse 'denktanks' produ-
ceren bouwstenen voor het nieuwe programma. Ook de werkgroepen van het 
Wetenschappelijke Bureau leveren belangrijke bijdragen. Als basis voor het werk 
aan het programma dient een swB-publicatie met de treffende titel 'Maatschappij-
analyse'. Dit rapport is de eerste van de serie rapporten die moeten leiden tot het 
nieuwe partijprogramma. Al deze stukken komen terecht bij de Centrale Program-
ma Commissie (cpc) onder leiding van Jan Glastra van Loon. Samen met Jan Vis, 
Aad Nuis en de hoofdbestuursleden Hoitslag en  Welters  redigeert hij het ontwerp-
programma, waarover het partijcongres zich vervolgens in januari 1977 zal bui- 
gen.64 
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De handtekeningenactie 

Het is begin oktober 1976 als D'66-leider Jan Terlouw de top van zijn partij bij hem 
thuis uitnodigt. Terlouw heeft zijn partijgenoten iets te vertellen, iets waar hij al 
maanden over nadenkt: zijn lijsttrekkerschap bij de komende Tweede-Kamerver-
kiezingen. Die dag bespreekt hij met de partijtop wat hij kort daarna, op za oktober 
1976, publiekelijk maakt: Jan Terlouw vertrekt als politiek leider van D'66. In een 
open brief schrijft hij: 

'In mei 1977, de maand van de verkiezingen, zal het zes jaar geleden zijn dat ik 
in de Tweede Kamer kwam. Na ruim twee jaar werd ik fractievoorzitter, onge-
wild, door de omstandigheden gedwongen. Het congres van D'66 heeft me 
nooit laten voelen dat ik niet door de partij als politiek leider was gekozen. Inte-
gendeel, de congressen hebben me altijd met grote hartelijkheid behandeld, 
het zijn de congressen geweest waaruit ik zelfvertrouwen en plezier kon putten. 

Een maand na de wisseling van het fractievoorzitterschap werd ik 
geconfronteerd met de verkiezingsuitslag van Zaanstad, gevolgd door de actie 
van een paar Rotterdammers, die nu namens de PVDA de stad helpen besturen. 
Een halfjaar later volgden de Statenverkiezingen, met het bekende gevolg voor 
onze uitstekende Statenfracties. ik ben er niet in geslaagd het tij te keren. 

Verlies werkt desintegrerend en de jaren die volgden waren, met en in de 
Tweede Kamerfractie, dan ook niet gemakkelijk. ( ... ) Nu zijn er over zeven 
maanden verkiezingen. Een nieuwe D'66-Tweede-Kamerfractie zal waarschijn-
lijk geen grote machtsfactor vormen, maar krijgt wel de taak om, ongebonden 
nu, met veel meer bewegingsvrijheid dan de huidige fractie, het post-socialis-
tisch liberalisme, of de vrijzinnig-democratie zo u wilt, opnieuw op te bouwen. 

Ik heb er lang en grondig over nagedacht of ik me kandidaat zou stellen voor 
het lijsttrekkerschap. Met grote moeite, maar wel met overtuiging, heb ik 
besloten dat niet te doen. De doorslaggevende overweging daarbij is geweest 
dat ik na de jaren die in mei '77  achter ons zullen liggen, een periode waarin het 
wegvallen van het contact tussen 'basis' en fractie een sterke aanslag heeft 
gedaan op mijn motivatie, tijd nodig heb om mijn gedachten te ordenen en 
mijn motivatie op het vroegere peil terug te brengen. ( ... ) Zonder zo'n periode 
van afstand nemen acht ik mij niet in staat om vier jaar lang de inspiratie en 
overtuigingskracht op te brengen die nodig zijn om die nieuwe fractie de vlam 
te laten zijn van waaruit een groot vuur zal ontbranden.'65  

Terlouw wil weg en de Democraten moeten op zoek naar een nieuwe leider. Alge-
meen is men van mening dat met het aangekondigde vertrek van Terlouw de toe-
komst van D'66 onzekerder wordt.  66  Een terugkeer van Van Mierlo of een kandida-
tuur van Gruijters worden niet waarschijnlijk geacht en een partij heeft toch een 
aansprekend gezicht nodig om succesvol te kunnen zijn. Laurens-Jan Brinkhorst 
wordt door Glastra van Loon gepolst, maar die geeft aan zichzelf niet geschikt te 
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achten.6  Nog even wordt overwogen om een driemanschap de D'66-lijst te laten 
trekken, maar dat idee verdwijnt al snel van tafel .68  Terlouw wordt door iedereen 
gezien als de enige geschikte kandidaat, zowel binnen als buiten D'66. Van alle kan-
ten komen signalen dat het toch eigenlijk wei heel jammer is dat Terlouw weggaat. 
Als NCRV-programmamaker Sleeuwenhoek in een vraaggesprek de vraag stelt of 
Terlouw zou blijven als 1.000 mensen een beroep op hem zouden doen, komen 
spontaan 500 brieven binnen van mensen die aandringen op Terlouws aanblijven.69 
Bij de Algemene Beschouwingen voor 1977 houdt op dat moment nog steeds 
fractievoorzitter Terlouw een inspirerende rede over de toenemende vervreemding 
in de samenleving en de rol van de technologie in de maatschappij. Een optreden 
dat tot vele positieve reacties in het land leidt.70  Maar Terlouw voelt er niets voor 
om opnieuw als lijsttrekker een nederlaag te moeten incasseren. Hij kan het niet 
meer opbrengen, de diepe crisis waar de partij in de voorgaande jaren doorheen is 
gegaan, is een te grote aanslag geweest. De grote problemen en de daaruit voort-
vloeiende frustraties, onvrede en conflicten hebben zijn motivatie aangetast. Niet 
dat hij niet meer zou willen, integendeel. Terlouw wil alleen geen hopeloze zaak 
aanvoeren, hij wil succes.7' Nieuwe perspectieven lonken voor de partijleider. Ter-
louw heeft de toezegging voor een benoeming tot directeur van een gerenommeerd 
onderzoeksinstituut op zijn bureau liggen en kan dus zo weg. Maar liever blijft hij 
partijleider van D'66, als er tenminste kans is op een goed resultaat. Terlouw ver-
langt een tegenprestatie van zijn partij. Terlouw wil alleen de lijst trekken als de par-
tij bewijst dat ze meedoet. Wervingskracht wil hij zien, daadkracht en geloof in 
eigen kunnen.72  En dus bedenkt Terlouw een actie om de partij tot activiteit te 
prikkelen. Hij zal zijn lot als partijleider verbinden aan de mate waarin de partij zich 
bereid toont zich voor een succesvol resultaat in te zetten. Het congres in Utrecht op 
6 november 1976 is het moment waarop Terlouw zijn actie lanceert. Onder leiding 
van Henk Zeevalking wordt een motie ingediend waarin 'een zowel redelijk als 
hartstochtelijk beroep' op Terlouw wordt gedaan om alsnog van mening te verande-
ren. In reactie op het afgesproken beroep stelt Terlouw dat hij bereid is aan te blijven 
indien de partij voor het volgende congres, dat over drie maanden wordt gehouden, 
66.666 handtekeningen zijn verzameld en 1.666 nieuwe leden zich hebben aange-
meld (Terlouw bedoelt eigenlijk 1.966 leden maar in 4 e spanning van het moment 
verspreekt hij zich).73  

Terlouws uitdaging betekent dat mensen de straat op moeten, actie moeten 
ondernemen. Terlouw wil zo de partij prikkelen om in actie te komen. Hij wil het 
niet alleen doen, daarin ziet hij geen heil. Terlouw heeft een maand lang getwijfeld 
over zijn actie.74  Hij houdt zijn hart vast. Het risico dat de pers hem zal weghonen is 
groot. Maar de pers reageert positief.75  Terlouws oproep wordt met enthousiasme 
begroet en meteen wordt een grote handtekeningen- en ledenwerfactie op touw 
gezet. De Democraten blijken over een enorm enthousiasme en een grote hoeveel-
heid daadkracht te beschikken. Men zet alles op alles om het vereiste aantal 
handtekeningen en nieuwe leden te halen. En het lukt. Op  2-8 januari wordt het 
gewenste aantal nieuwe leden bereikt. En zoals beloofd maakt Jan Terlouw die dag 
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bekend dat hij toch als lijsttrekker van D'66 zal optreden.76  Uiteindelijk worden 
88.938 handtekeningen verzameld en worden 4.410 mensen lid van D'66. Als het 
uw bedoeling was mijn motivatie weer op een hoger niveau te tillen, dan bent 
daarin volledig geslaagd'77, verklaart Terlouw na afloop van de actie. 

Zal D'66 zich opnieuw in de verkiezingsstrijd werpen ja of nee? Om die cruciale 
vraag draait het tijdens de Algemene Ledenvergadering in Utrecht. In resolutie i 
stelt het hoofdbestuur voor om 'ja' te zeggen tegen deelname aan de komende Twee-
de-Kamerverkiezingen. Het hoofdbestuur is van mening 'dat D'66 een manier van 
politiek denken en handelen vertegenwoordigt die door een toenemend aantal kie-
zers zowel binnen als buiten D'66 onmisbaar wordt geacht in de huidige partijpoli-
tieke verhoudingen.'78  Het congres neemt de resolutie met overtuigende meerder-
heid aan. Op  het voorjaarscongres begin 1977 voegt D'66 daaraan toe onder welke 
voorwaarden en met welke partners D'66 aan de volgende regering zal deelnemen: 
D'66 zal onafhankelijk de verkiezingen ingaan met Terlouw als lijsttrekker. Na de 
verkiezingen zal gestreefd worden naar een coalitie van PVDA, CDA, D'66 en PPR, met 
andere woorden voortzetting van de huidige combinatie met het nieuw gevormde 
CDA op de plek van KVP/ARP.79  Het congres sluit uit dat D'66 zal samenwerken in 
een kabinet met CDA en VVD, ondanks dat het hoofdbestuur zich tegen een dergelij-
ke uitspraak verzet. 

Voor de Democraten staat bovenaan dat er een nieuw progressief kabinet moet 
komen als opvolger van het kabinet-Den Uyl. 80  Als de kiezer wil voorkomen dat de 
VVD gaat regeren, is een stem op 'links' noodzakelijk. De PVDA heeft echter net een 
resolutie aangenomen die uitsluit dat de partij zal meedoen in een coalitie, indien 
de progressieve partijen in de Tweede Kamer gezamenlijk geen meerderheid halen. 
De kans dat het CDA zonder aarzelen voor de VVD als coalitiepartner kiest, is dus 
levensgroot aanwezig. In de ogen van D'66 heeft de kiezer bij de komende verkiezin-
gen daardoor geen echte keuze. De partij zal zich aan de kiezers presenteren als het 
redelijk alternatief en proberen duidelijk te maken dat D'66 de enige partij is die een 
duidelijke keuze maakt en houvast biedt voor de komst van een nieuw progressief 
kabinet. 

Positionering als 'vierde stroming' 

Drie belangrijke ingrediënten zijn nu aanwezig voor een succesvolle verkiezings-
strijd in 1977. De partij vaart een eigen, onafhankelijke koers, er is een nieuw inhou-
delijke fundament waarmee n'66 haar plaats in het politieke krachtenveld kan her-
overen en het leiderschap van de partij is in handen van een populaire en onbetwiste 
leider. D'66 is terug. Politiek Nederland staat ervan te kijken, maar de partij die na 
de dramatische nederlagen in 1974 voor volkomen dood werd gehouden, heeft zich-
zelf opnieuw op de politieke landkaart van Nederland gezet. De herleving van de 
Democraten wordt nog met enige terughoudendheid bekeken, maar tegelijkertijd 
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'de grootste wederopstanding sinds Lazarus' genoemd. 81 Met de volste overtuiging 
en ontzettend veel enthousiasme gaan de Democraten ertegenaan om alle SOflTihe 

voorspellingen te logenstraffen. 
Een van de motieven om D'66 weer op de been te helpen is de overtuiging  hi;  de 

Democraten dat D'66 een alternatief te bieden heeft. Een alternatief voor mensen 
die niet op de PVDA of de vvr willen stemmen. Het 'product D'66' moet nog "'Cl  

verkocht worden en het zal vooral van de partij zelf afhangen of het daarin zal sla-
gen. Het programma biedt één instrument, voor het overige zal het afhangen val] de 

overtuigingskracht van het argument, het argument dat D'66 nodig is. Niet alleen is 
het klimaat van de zestiger jaren voorbij, ook de gedachte dat n'66 met één explOSlC 

ve daad een grote vernieuwing teweeg kan brengen. De Democraten beseffen meel-
dan voorheen dat het zaak is als partij met lange adem door te dringen in de politiek 

en daarin veranderingen teweeg brengen.82 
Opnieuw is de boodschap van D'66 dat de oude partijen onvoldoende antwoord 

geven op nieuwe problemen. In plaats van een koers voor de toekomst uit te stippe-

len, vallen de politieke partijen terug op hun oude leerstellingen. Wat D'66 betreft is 
het juist nu nodig om oude opvattingen en dogma's los te laten en met open vizier 

naar de toekomst te kijken. De inhoud van deze boodschap komt prominent aan de 
orde in de rede van Glastra van Loon, die door het congres in Utrecht tot partij-
voorzitter wordt gekozen en daarmee, zoals afgesproken, van plaats wisselt met Jan 
ten Brink, die vice-voorzitter wordt. Een aantal fragmenten uit de rede van de grote 

inspirator achter het nieuwe D'66: 

'In de wereld en in Nederland is een nieuwe situatie ontstaan. Een situatie die 
is gekenmerkt door een produktiecapaciteit die te groot is in verhouding tot de 
beschikbare grondstoffen en energie. Die teveel afvalstoffen en vervuiling ver-
oorzaakt ten opzichte van het zelfreinigend vermogen van de natuur. Die meer 
macht concentreert in weinig handen dan onze politieke instellingen kunnen 
controleren. Die zoveel mensen ziek maakt, verslijt en uitstoot dat wij hun 
opvang en verzorging niet meer behoorlijk kunnen bekostigen. En die niette-
min onvoldoende werkgelegenheid biedt voor allen die naar werk verlangen. 

De Democraten van 1966 zijn de eersten geweestdie in ons land op de geva-
ren van deze ontwikkeling hebben gewezen. Anderen zijn ons daarin gevolgd. 
(...) 

Men zoekt houvast bij wat men heeft, men zoekt bescherming tegen elkaar 
achter groeps- en partijbelangen. Als dit zo doorgaat, worden de verkiezingen 
een loopgravenoorlog, waarin men over en weer verwijten naar elkaar slingert, 
maar de dieperliggende oorzaken buiten schot laat. ( ... ) 

D'66 stelt de oplossing van lange termijn problemen boven de korte termijn 
successen van een politieke seizoenuitverkoop. Juist nu is het nodig alle dog-
ma's, alle verstarde oordelen, alle verouderde opvattingen en vooronderstellin-
gen opzij te zetten en met een open vizier naar de toekomst te kijken. Juist nu 
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moet het wapen van de redelijkheid worden gehanteerd tegen de logge macht 
van bureaucratieën, van mammoetorganisaties en van mammoetpartijen. ( ... ) 

De partij D'66 heeft de afgelopen jaren gevoelige verliezen geleden. Wij heb-
ben die verliezen als democraten geïncasseerd. We hebben ons uiteraard bezon-
nen op de oorzaken van die verliezen en we hebben de lessen daaruit getrok-
ken. Maar we hebben ons ook opnieuw op de toekomst gericht. ( ... ) 

De Democraten van  nil  willen de problemen van nu vernieuwend tegemoet 
treden. Met een nieuw programma en met een nieuwe inzet. Met de steun van 
een opnieuw groeiende belangstelling en een toevloed van nieuwe leden. Wij 
stellen ons op voor de redelijkheid. Voor de vergroting van de ontplooiings-
mogelijkheden van de mensen. Wij putten uit de creativiteit en de vindingrijk-
heid van individuele mensen. Wij vinden onze kracht in hun bereidheid zich 
in te zetten voor elkaar. Wij zullen de andere partijen blijven prikken en prik-
kelen tot openheid. Tegen verstarring en kortzichtigheid. 

Openheid, redelijkheid, menselijkheid. Ziedaar de drie grondwaarden waar-
op ons ontwerp-beleidsplan is opgetrokken. Daarvoor is het de moeite waard 
de verkiezingen in te gaan. Daarvoor is het nodig actief te blijven. Juist nu de 
herfst zijn nevel over ons heen legt. Daarom, Democraten '66, moeten wij 
doorgaan, als Democraten nü.'83  

Bij zijn aantreden als politiek leider van D'66 heeft Terlouw zoals gezegd een einde 
gemaakt aan het 'krankzinnig avontuur', de samenwerking met de progressieve 
drie. Terlouw positioneert D'66 als onafhankelijke partij. In zijn rede voor het con-
gres op 5  februari 1977 typeert partijvoorzitter Glastra van Loon de onafhankelijke 
opstelling van D'66 als 'vierde stroming' in de Nederlandse politiek. 

'Wij nemen afstand van de Partij van de Arbeid, omdat deze wel oog heeft voor 
de achterstanden en handicaps waarmee vele mensen kampen, maar nog altijd 
het systeem belangrijker acht dan de mensen die het vormen. Wij staan op een 
astronomische afstand van de huidige VVD, omdat die alleen maar met cynisch 
opportunisme ernaar streeft het toerental van de motor weer op te voeren. Wij 
hebben geen relatie tot het CDA, omdat dit geen handen blijkt te hebben om uit 
te steken, maar alleen vleugels waaronder het zoveel mogelijk kiezers tot zijn 
kuikens probeert te maken. 

Men zegt wel, dat politiek Nederland een driestromenland aan het worden 
is. Als dat zo zou zijn, dan zijn wij de vierde stroom die uit een eigen bron 
gevoed wordt. ( ... ) 

D'66 is een kritische hervormingsgezinde partij. Wij willen geen vernieu-
wing om de vernieuwing en geen behoud om het behoud. D'66 wil belangrijke 
maatschappelijke hervormingen tot stand brengen. Hoe we die veranderingen 
tot stand willen brengen hebben we uiteengezet in ons programma. 

Dergelijke hervormingen kunnen niet met een vloek en een zucht worden 
verwezenlijkt. Dat vergt een lange adem en een goede verdeling van krachten. 
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Daarom hebben we een perspectief voor de toekomst ontwikkeld en een 
beleidsplan gemaakt dat verbanden legt tussen oorzaken en gevolgen. En niet 
een waslijst van verlangens. En daarom gaan we onafhankelijk de verkiezingen 
in, zodat de strekking van ons programma en de samenhang tussen onze 
beleidspunten duidelijk aan de kiezers kunnen worden voorgelegd.'84  

Daarmee heeft de positionering van D'66 een hanteerbaar etiket gek-regen: D'66 als 
vierde stroming in de Nederlandse politiek. De nieuwe plaatsbepaling wordt neer-
gelegd in de nota 'D'66-strategie', waarin het hoofdbestuur zich vastlegt op de lijn 
die de komende jaren het handelen van D'66 zal bepalen. 

De belangrijkste doelstelling van de vierde stroming' wordt de christelijke partij-
en, verenigd in het CDA, uit de eeuwige middenpositie te drijven. D'66 acht de riante 
positie van het CDA, waarin steeds eenzelfde minderheid de meerderheid bepaalt 
doordat linker- en rechtervleugel van het politieke spectrum naar het midden bui-
gen, ongewenst. Tegelijkertijd mag het doel van de partij D'66 zelf niet de proble-
men van of tussen andere partijen zijn. Daarom dient D'66 zich te profileren als 
niet-dogmatische progressieve partij. 86 

Naar een nieuwe partijorganisatie 

Als er één ding duidelijk is geworden uit de herleving van D'66 dan is het dat het 
'oude' D'66 heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe, beter functionerende partijorga-
nisatie met andere doelstellingen en een andere partijleider die D'66 op een andere 
wijze in het politieke krachtenveld neerzet. Het D'66 van nu is het D'66 van vroeger 
niet meer, stelt Glastra van Loon: 

`De nauwelijks als een organisatie functionerende beweging van de zestiger 
jaren die was gericht op korte termijn hervormingen op staatkundig en partij-
politiek terrein - directe verkiezing van de minister president, het openbreken 
van de confessionele centrum-partijen en de vorming van een (niet-socialisti-
sche) progressieve volkspartij - heeft zich omgevormd tot een wel degelijk als 
een politieke Organisatie functionerende, zelfstandige partij met langere ter- 

L. mijn sociale, economische en culturele doelstellingen.'87  

Niet langer is n'66 bereid zichzelf op te heffen voor de gratie van het hogere doel. 
Integendeel, de partij heeft zich van een stevig fundament voorzien dat de basis is 
voor verdere groei. Hoewel, een stevig fundament, de partij draait nog steeds op 
basis van de provisorische structuur van regionale contactpersonen die na de herle-
ving in 1975 is opgezet. En hoewel de komende maanden vooral in het teken zullen 
staan van de naderende verkiezingen, is het hoofdbestuur al druk doende om na te 
denken over de vormgeving van de partijorganisatie, want dat die anders moet dan 
voorheen, zoveel is duidelijk. De partijorganisatie is van oudsher een van de groot- 
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tijdens de formatie niet opgelost, en daardoor moet er binnen het kabinet nog veel 

worden onderhandeld 91 De veranderde politieke 
verhoudingen na de verkiezingen 

van 1972 en de toegenomen polarisatie werker' 00k tijdens de kabinetsperi,)de door. 

et  Het onderlinge wantrouwen tussen de confessj0nen en de progressieve„  

ujdehjk was, is gedurende de hek kabi- 

netsperiode 

de PA, die tijdens de formatie al d at de formatie na de beëdiging \vlll het voelbaar. Volgens betrokkenen ga 
de progressieven in een Jpatte 

kabinet in feite gewoon door. Regelmatig vergaderen  
ruimte en de Kvp, ARP en CHU 

in een andere rUimte Het kabinet ontwikkelt zich 

niet tot een eenheid en de sfeer is slecht. Lange 
vergaderingen en veel schorsingei 

zijn het gevolg. 92 Het kabinet-Den Uyl wordt 
g,typeerd als een echtkabinet'. 

Van de doelstellingen van het kabinet (gelijkere spreiding van  kennis, macht en 

inkomen) komt door economische crisis 
Weinig terecht.  De snel stijgende  werk- 

etten de hervormingsvoor 
loosheid en het eveneens snel stijgende overheidstekort 
stellen onder druk. Tot teleurstelling van D'66 

komt van staatkundige vernieuwing  

tijdens het kabinet-Den Uyl niets terecht. Ondanks dat voorstellen als het recht-

streeks kiezen van de minister-president brede steun 
genieten in de samenleving, 

halen de voorstellen het in de Tweede Kam niet.93 De in 
1974 door het kabinet 

er 
D'66-voorstellen  betreffende  de ingediende Nota Grondwetsherziening,  waan de lsel zijn vervat, wordt door  dc  gekozen formateur en invoering  van een distri 

Kamer massaal verworpen. 
en de Locltheeza weet Joop den 

Ondanks affaires rond de abortuswetgeving 
onder  een groot gebrek aan interne 

Uyl, premier van een kabinet dat gebukt gaat obij 
elkaar te houden. Maar bij de cohesie, zijn regeringsploeg  bijna vier jaar  Ian  

behandeling  van het wetsontwerp grondprijzen in maart 
1977 blijkt de rek uit het 

kabinet. Minister van Justitie Van Agt verdedigt het wetsvoorstel, dat mede is 
ondertekend door de ministers Van der Stee (Landbouw) en Gruijters (Volkshuis- 
vesting), in de Kamer. Nadat de -fractie de monieBr heeft ingediend, waar- 

in ernstige bezwaren tegen de regeringsvoo
rste en worden geuit, weigert Van Agt 

wordt gekomen  aan de het kabinetsvoorstel verder te verdedigen als niet 
 tegemoet 

over de wet drie keer is uitgesteld, 
bezwaren van de içvp-fractie Nadat het debat wordt geïnterviewd als ljsttrek- 
stelt Van Agt in een televisieprogramma (waarin hij ten doen en dat er anders een 
ker voor het CDA) dat de progressieven concessie 
breuk in het kabinet zal ontstaan. Een meerderheid binnen 

de  regeringscoalitie, 

bestaande uit de bewindslieden van de progressieve partijen besluit om slechts 

gedeeltelijk aan de bezwaren van de Kvp tegemoet te komen. Het gevolg is dat de 

standpuntinname binnen het kabinet zich langs partijlijnen aftekent. Na drie jaar 

gezamenlijk te hebben geregeerd, blijkt de politieke wil 
omtot overeenstemming  te 

de i(VP en de ARP besluiten op 21 
komen niet aanwezig te zijn. De ministers van 

ie op het besluit van 
maart om hun portefeuilles ter beschikking te Stellen. In react 

 

de confessionelen om uit de regering te stappen stellen 
ook de bewindslieden van de 

Progressieve  partijen hun portefeuille ter 
en is de val van het kabinet 

een feit. Omdat de tijd tot aan de verkiezingen nog maar kort is blijft het kabinet in 

demissionaire toestand aan. 94 
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De grondpolitiek is slechts de aanleiding voor de val van het kabinet, dat D'66 
voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid bracht. De achterliggende beweegre-
den van Van Agt is dat hij niet langer bereid is de hervormingsvoorstellen van de 
drie progressieve partners te steunen.95  De verhoudingen zijn slecht en Van Agts 
eigenzinnige optreden en zijn pogingen om de abortuspraktijk terug te draaien zijn 
hem op veel kritiek van de progressieve partners komen te staan. In december 1976 
bevindt het CDA, de nieuwe federatie van confessionele partijen waarvan Van Agt de 
lijsttrekker wordt, zich bovendien op een hoogtepunt van 38% in de opiniepeilin-
gen. Met de verkiezingen in aantocht heeft Van Agt met het oog hierop alle reden 
om te willen breken met het kabinet-Den Uyl.96  

Veficiezingsprogramma 1977 

Het nieuwe D'66-verkiezingsprogramma, dat eenvoudigweg de titel 'Het redelijk 
alternatief' heeft meegekregen, is het eerste eigen verkiezingsprogramma van D'66 
sinds het eerste programma uit 1967. De toon van het programma van 'de partij die 
liever een goed plan bedenkt dan een mooie leus' is weinig positief. 

'Onze welvaartsmachine is dolgedraaid', wordt in de inleiding van het pro-
gramma geconstateerd. De technologische ontwikkeling en de industrialise-
ring hebben een maatschappij opgeleverd die in veel opzichten beter is dan die 
van vorige generaties, maar dit is ten koste gegaan van de natuurlijke hulp-
bronnen en heeft een onherstelbare schade aangebracht aan het leven op aarde. 

De mensen zelf worden steeds meer willoze radertjes in een onpersoonlijk en 
ondoorzichtig geheel. ( ... ) De machine kreunt onder last die zij zelf heeft ver-
oorzaakt. ( ... ) 

Het hele systeem moet op de helling. De hele race naar meer (productie, 
consumptie, loon, winst, subsidie, uitkering) moet worden omgebogen naar 
een streven naar beter. ( ... ) 

De vindingrijkheid van gewone mensen is de enige krachtbron die nooit uit-
geput raakt. Aan iedereen die op die manier wil meewerken heeft D'66 een aan-
tal voorstellen te doen. De voornaamste daarvan staan in dit verkiezingspro-
gramma. Dat zijn het streven naar geestelijke vrijheid en individuele ontwikke-
lingsmogelijkheden, democratisering door spreiding van macht, en de ontwik-
keling van een gezond bedrijfsleven in een gezond milieu.' 

Vrede en veiligheid heeft de staatsrechtelijke vernieuwing verdreven en komt in het 
eerste hoofdstuk aan de orde. De defensiepolitiek van D'66 is volledig gericht op cri-
sisbeheersing, de veiligheidspolitiek van de Democraten op wapenreductie. D'66 
profileert zich sterk op haar internationale gerichtheid, waarbij het bereiken van een 
duurzame vrede voorop staat. Vanuit het besef dat economische groei en welvaart in 
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Nederland sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het buitenland, wordt 

ook in dit verkiezingsprogramma gepleit voor vergaande Europese  samenwerking,  
eenwording  en integratie. 

Op het terrein van het binnenlands bestuur, dat in hoofdstuk twee wordt behan- 
deld, blijft D'66 streven naar een grotere openbaarheid van bestuur, reorganjsj 

van het overheidsapparaat en bestuurlijke decentralisatie. 
Dat het D'66 van Terlouw en Glastra van Loon andere prioriteiten stelt, blik 

eens te meer uit de opbouw van het verlejezingsprogramma. Terwijl het hoofds ruk 

over binnenlands bestuur wordt gevolgd door een relatief lang hoofdstuk over 

financieel-economische politiek, moet de staatkundige hervorming helemaal ach-

terin het verkiezingsprogramma  worden gezocht. De vergroting van de invloed van 

kiezers op de samenstelling van de regering wordt 'onverminderd noodzakcll) JC' 
genoemd. De analyse is dan ook ongewijzigd: 'Het huidige kiesstelsel staat dit in de 
weg. Volgens D'66 dienen coalities gevormd te worden voorafgaand aan de ver-
kiezingen in plaats van erna. Geconstateerd wordt echter dat een meerderheid van 
VVD, KVP, ARP, CHU en CPN voorstellen hiertoe heeft geblokkeerd hoewel opiniepei-

lingen aangeven dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is 
van dergelijke hervormingen. Omdat realisatie van deze oude D'66-idealen op korte 
termijn niet haalbaar lijkt, wordt er in het programma geen prioriteit aan gegeven. 
De ontwikkeling  van de ideeën en het uitdragen ervan zal echter doorgaan, zo luidt 
de laatste zin van het verkiezingsprogramma. 

Vierde partij van Nederland 

D'66 heeft 170.000 gulden beschikbaar voor de verkiezingscampagne, die geleid 

wordt door Henk Zeevalking. Een schijntje vergeleken met de andere partijen die 
elk ruim een miljoen gulden te besteden hebben. De hoge aanloopkosten van het 

landelijk secretariaat, dat inmiddels is verhuisd naar een pand aan de Javastraat in 

Den Haag, de aanschaf van nieuwe apparatuur, nieuw meubilair en stapels briefpa-

pier maken dat de kosten voor de campagne niet de pan uit mogen rijzen. Maar niet 
alleen de financiën bepalen dat D'66 in de campagne geen prominente rol speelt. De 

rol van de Democraten is tijdens de gepolariseerde verkiezingscampagne sowieso 
gering. 

De persoon van de lijsttrekkers speelt in de campagne een belangrijke rol. D'66 is 

daarbij in het nadeel. Jan Terlouw heeft te kampen met een geringe naamsbekend-
heid. De D'66-lijsttrekker is slechts bij 48% van het electoraat bij naam bekend. 

Hiermee loopt hij ver achter bij lijsttrekkers als Den Uyl (98%), Van Agt (98%) en 
Wiegel (96%). 100 Wel is het zo dat vrijwel iedereen die Terlouw herkent ook direct 
het verband legt met D'66, hetgeen voor het winnen van stemmen voor de partij van 
belang  IS.101 Toch is de bekendheid van Terlouw bij het electoraat opmerkelijk laag, 

zeker gezien zijn rol bij de herleving van D'66. De campagne wordt gedomineerd 

door de lijsttrekkers Den Uyl, Van Agt en Wiegel. 
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De kiezers hebben over het algemeen weinig moeite met het door het kabinet-
Den Uyl gevoerde beleid. Vooral van de meer 'rechtse' partijen komt kritiek.102  De 
economische crisis heeft ook het electoraat niet onberoerd gelaten. De kiezers zien 
de werkloosheid (70%), de inflatie (21%) en de woningnood (14%) als de belang-
rijkste politieke thema's. 103  

De campagne eindigt abrupt als twee dagen voor de verkiezingen bij De Punt in 
Drenthe een trein door Zuid-Molukkers wordt gekaapt en tegelijkertijd een gijze-
lingsactie plaatsvindt in een lagere school in Bovensmilde, eveneens door Zuid-
Molukkers. 104  Meteen worden alle campagneactiviteiten stopgezet. Het televisiedebat 
tussen de lijsttrekkers wordt afgelast. 

De meest aangehaalde herinnering op de avond van 25 mei is die van de uitslag van 
de Provinciale-Statenverkiezingen van 1975, toen D'66 slechts i% van de stemmen 
wist te behalen. Nu, twee jaar later wordt de terugkeer van D'66 bevestigd door een 
verkiezingsuitslag waarbij D'66 5,4% van de stemmen behaalt, goed voor acht 
Kamerzetels. Twee zetels winst dus ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen, 
een uitslag die van D'66 in grootte de vierde partij van Nederland maakt. Vergeleken 
met 1972 groeit D'66 met 33%, maar feitelijk herrijst de partij vanuit een nulpunt 
met amper 350 leden en i% aanhang onder de kiezers in 1975 naar de vierde partij 
van Nederland met ruim 7.000 leden en 5,4% van de stemmen twee jaar later. 

D'66 is de enige 'kleine' partij die winst boekt. De grote winnaar van de verkiezin-
gen is de PVDA die met 53  zetels (tien zetels winst) de grootste partij wordt. De VVD 

wint zes zetels en komt op 28. Het CDA, de fusiepartij van KVP, ARP en CHU, dat voor 
het eerst meedoet, behaalt 49  zetels, één zetel meer dan de afzonderlijke confessio-
nele partijen in de periode daarvoor bezaten.  105  

D'66 wint met name van de PVDA en de PPR, gevolgd door het CDA en de VVD. De 
jonge kiezers stemmen opmerkelijk vaker op de vvr en het CDA dan op D'66. De 
winst van D'66 is dan ook voornamelijk afkomstig van 'partijwisselaars'106  Naar 
leeftijd gemeten is D'66 nog altijd de jongste partij, maar er vindt wel een geleidelij-
ke veroudering van het electoraat plaats.  107  Het redelijk alternatief trekt blijkbaar 
een ander publiek aan dan de vernieuwingsbeweging van de jaren zestig. Die ver-
schuiving blijkt ook in de geografische verdeling van het D'66-electoraat. In 1967 
was D'66 nog voornamelijk in trek bij de bewoners van de grote (universiteits)ste-
den. In 1972 vindt er een omslag plaats en is de partij populairder in de forensenge-
meenten. In 1977 is deze verschuiving nog duidelijker: io% van de D'66-aanhang is 
woonachtig in een forensengemeente, terwijl hier maar 6% van de totale bevolking 
woont. 108 

Lijsttrekker Terlouw wordt in verhouding tot andere partijen vaak als reden 
genoemd om op D'66 te stemmen, maar met name valt de nadruk op het partijpro-
gramma en de ideologie op.109  37% van de kiezers noemt het D'66-programma als 
reden waarom men op de Democraten heeft gestemd. Nog opmerkelijker is het dat 
liefst 22% 'ideologie' aangeeft als motivatie om voor D'66 te kiezen. In 1972 gaf nog 
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maar een enkeling deze reden voor zijn of haar stem op D'66. Ook dit accentueert 
de verschuiving van de aanhang van D'66.110  

Opnieuw blijkt uit kiezersonderzoek dat de D'66-stemmers een zeer zwakke par-
tij-identificatie hebben. 23% noemt zichzelf (overtuigd) aanhanger, 47% sympathi-
sant en 31% heeft totaal geen identificatie met D'66." Kiezersonderzoek leert ren 
slotte dat D'66 na de PVDA en het CDA als derde gewenste regeringspartij wordt 
genoemd. Door iets minder dan de helft van het electoraat wordt D'66 als gewenste 
regeringspartner gezien. De kiezers spreken in meerderheid hun voorkeur uit voor 
een kabinet van CDA en PVDA, al dan niet met D'66.112  

Lijsttrekker Jan Terlouw stelt vast dat de steun voor D'66 aantoont dat de Neder-
landse kiezer een partijstelsel met vier grote partijen prefereert boven een stelsel met 
drie partijen: 

'D'66 heeft zich als enige van de kleinere partijen gehandhaafd. Wellicht is dat 
een belangrijke aanwijzing dat de Nederlandse kiezer geen drie- maar een vier-
stromenland wenst. Natuurlijk, die vierde stroming is nu nog klein in vergelij-
king met de traditionele stromingen en zal -door haar aard- waarschijnlijk 
nooit kunnen groeien tot een omvang als het huidige PVDA en CDA. Maar ik 
denk dat een verdeling van het politieke krachtenveld met twee partijen links 
van het midden (een socialistische en een niet-socialistische) en twee partijen 
rechts van het midden (een economisch conservatieve en een ethisch conser-
vatieve) een heel wat logischer en bevredigender beeld oplevert dan een 
driestromenland. Want drie kent een midden en de macht neigt al gauw naar 
het midden."3  

Veranderde verhoudingen 

Met de verkiezingsuitslag in het achterhoofd ligt een nieuw kabinet-Den Uyl voor 
de hand. Maar de omstandigheden zijn anders dan in 1972. Toen waren de progres-
sieve partijen gezamenlijk opgetrokken, hetgeen een stevige basis legde voor 
samenwerking in het kabinet. Dit keer heeft D'66 zich Dnafhankelijk opgesteld, een 
strategie die twee zetels winst oplevert, maar die de verhouding met de PVDA 

bepaald niet heeft verbeterd. Verder heeft de PPR zichzelf tijdens de campagne bui-
tenspel gezet door te verklaren onder geen beding meer met de confessionelen te 
willen samenwerken. Het belangrijkste verschil met 1972 is echter gelegen in het feit 
dat het CDA en de vvr-  samen een meerderheid in het parlement bezitten. Als de  for-
matje in een cruciale fase zit, kan dit van doorslaggevende betekenis zijn. 

Aanvankelijk lijkt iedereen de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl na te 
streven. Bijna alle fractievoorzitters adviseren de Koningin om Den Uyl tot forma-
teur te benoemen.114  Jan Terlouw daarentegen adviseert de benoeming van een 
informateur. Hij is er helemaal niet zeker van dat een nieuw kabinet met PVDA en 
CDA mogelijk is. De herinneringen aan de formatie van 1972-73 zijn nog aanwezig 
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en de persoonlijke verhouding tussen Van Agt en Den Uyl is er in de afgelopen 
regeerperiode zeker niet beter op geworden. Alvorens Den Uyl een formatieop-
dracht te verstrekken, wil Terlouw dat oud-PVDA-minister Samkalden een informa-
tieronde leidt om te bezien of samenwerking tussen PVDA en CDA realistisch IS.  115 

Ondanks Terlouws reserves mag Den Uyl aan de vorming van 'zijn' tweede kabi-
net beginnen. Maar al snel blijkt dat de verhoudingen tussen de beoogde drie coali-
tiepartijen allesbehalve hartelijk zijn. Den Uyls eerste poging strandt op verschil van 
mening met het CDA over de vermogensaanwasdeling. Tijdens de tweede poging 
wordt duidelijk dat Van Agt er eigenlijk niets voor voelt om D'66 bij de formatie te 
betrekken.  116  D'66 daarentegen weigert akkoord te gaan met het aanblijven van Van 
Agt op het departement van Justitie, gelet op Van Agts aanpak van het abortus-
vraagstuk tijdens het eerste kabinet-Den Uyl.  117 Bovendien zal D'66 in het licht van 
de verkiezingsuitslag een zware inbreng in het kabinet opeisen. Gedacht wordt aan 
twee ministers, die van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse 
Zaken of Justiti 118  Terlouw weet zich gesteund door Den Uyl, die vasthoudt aan 
deelname van de Democraten. D'66 heeft het beleid van het eerste kabinet-Den Uyl 
altijd loyaal gesteund en behoorde bij de verkiezingen tot de winnaars."9  Boven-
dien heeft D'66 de deur naar een coalitie met de vvn dichtgegooid. Toch zal de 
abortuspolitiek een struikelblok vormen. Terwijl de voorstellen van Den Uyl het 
akkoord krijgen van zowel PVDA als D'66, blijft het CDA tegen herziening van de 
abortuswetgeving. 0P 22 augustus eindigt Den Uyls tweede formatiepoging. 

Op het moment dat de kabinetsformatie opnieuw in een impasse verkeert, con-
gresseert D'66. Het congres neemt een resolutie aan met de aanbeveling aan de 
Tweede-Kamerfractie om 'mee te werken aan iedere mogelijke oplossing voor de 
formatiecrisis, die hetzij alsnog zoveel mogelijk tegemoet komt aan de verkiezings-
uitslag van 25 mei, hetzij een aanvaardbare uitweg biedt naar herstel van 's  lands  
regeerbaarheid, daarbij vervroegde verkiezingen niet uitsluitend.'120  Het congres 
wijst de mogelijkheid om met de PVDA een minderheidskabinet te vormen af. Ook 
samenwerking in een CDA/VVD/D'66-kabinet wordt afgewezen, hetgeen de speel-
ruimte die in de resolutie was opgenomen, meteen weer aanzienlijk beperkt. 121 

De nieuwe informateur, de CDA'er Veringa, blijft streven naar de vorming van een 
centrum-linkse coalitie. Binnen niet al te lange tijd weet hij op het punt van abortus 
toch overeenstemming te bereiken. Opnieuw stemt de CDA-fractie verdeeld over het 
voorstel, maar een programma-akkoord wordt toch bereikt.  122  Opnieuw ligt rege-
ringsdeelname voor de Democraten onder handbereik. Nadat Den Uyl en Veringa 
samen een conceptregeerakkoord hebben opgesteld, blijken ook op het punt van de 
zetelverdeling problemen te bestaan. Van Agt sluit deelname van D'66 niet perti-
nent uit, maar wil aanvankelijk alleen met de PVDA in onderhandeling treden. D'66 
mag van Van Agt alleen aan het kabinet deelnemen als dat in de zetelverdeling geen 
nadelige gevolgen heeft voor het CDA.  123 Als de deelname van D'66 betekent dat er 
een kabinetszetel moet worden afgestaan, dan moet de PVDA dat maar doen. 

Het spel met de cijfers begint. De PVDA claimt acht ministersposten in het nieuwe 
kabinet, wat een verdeling van 8-7-I betekent. Een verdeling 7-7-2 wordt als optie 
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opengehouden, maar dan zonder deelname van Van Agt aan het nieuwe kabinet. in 
dit voorstel, dat instemming heeft van Jan Terlouw, worden Zeevalking en Van 
Mierlo minister namens D'66.124  Het CDA stelt 7-7-I voor, waarbij D'66 Justitie 
krijgt, en weigert bovendien akkoord te gaan met een voor de christen-democraten 
ongunstigere verdeling dan 772.125  D'66 kan zich vinden in de verdeling 7-7-2, 

maar de PVDA niet. Indien de Democraten een zware ministerspost krijgen, willen 
ze eventueel ook akkoord gaan met 87I.126  Opnieuw wordt een tweetal informa-
teurs benoemd. Verdam van het CDA en Vrolijk van de PVDA mogen proberen om 

tot een zetelakkoord te komen. Na moeizame onderhandelingen komen Den Uyl 
en Van Agt tot een akkoord: het wordt 7-7-2, alhoewel de fractie van de PVDA ver-

deeld is over dit voorstel. D'66 krijgt het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de 
nieuwe portefeuille Wetenschapsbeleid en een staatssecretaris op Volks-
gezondheid. 127 

Opnieuw wordt Den Uyl formateur. Voor hem is driemaal echter geen scheeps-
recht. Den Uyl en Van Agt kunnen het niet eens worden over de invulling van de 
kabinetszetels. Met name Den Uyl weigert akkoord te gaan met de voorstellen die 
van de kant van het CDA worden gedaan.  128  Daarmee maakt Den Uyl zijn eigen for-
matiepoging onmogelijk. De nieuwe informateur Van der Grinten kan de breuk 
niet meer lijmen. Na een recordformatie van 272 dagen komt er op 19 december een 
centrum-rechts kabinet tot stand van CDA en vvn. Het feit dat deze twee partijen 
samen een meerderheid hebben blijkt toch doorslaggevend en de halsstarrige hou-
ding van Den Uyl is hierin beslissend. 129 

Met het tweemaal mislukken van de formatiepogingen van Den Uyl en de nood-
zaak tussentijdse informateurs te benoemen, krijgt Terlouw achteraf toch gelijk met 
zijn aanvankelijke advies aan de Koningin.130  Bij de regeringsverklaring laat Ter-
louw doorschemeren dat er binnen D'66 wel mensen waren die voorstander waren 
van aansluiting bij de combinatie CDA/VVD. Van veel kanten, ook binnen D'66, is 
erop aangedrongen om van het eerdere besluit af te wijken en terwille van het lands-
belang het CDA/VVD-kabinet een bredere basis te geven.  131  Maar Terlouw is trouw 
gebleven aan de lijn van het partijcongres, waarbij zou worden gestreefd naar een 
voortzetting van het beleid in hoofdlijnen van het kabinet-Den Uyl en regerings-
deelname met CDA en VVD werd uitgesloten. Maar, zo stelt Terlouw, 'in dit geval is er 
wel een heel kromme redenering voor nodig om uit de verkiezingsuitslag van 25 mei 
lets anders te lezen dan dat een grote meerderheid van het Nederlandse volk wilde 
dat het beleid van het vorige kabinet op hoofdlijnen werd voortgezet.'132  Terlouw 

zet dan ook vraagtekens bij de publieke steun voor het kabinet. De regering-Van 
Agt mag  dan steunen op een Kamermeerderheid van 77 zetels, maar dit kan nauwe-
lijks een logisch gevolg van de verkiezingsuitslag worden genoemd. De formatie van 
een kabinet  van PVDA, CDA en D'66 had moeten slagen, maar de machtsstrijd tussen 
CDA en PVDA maakte dit onmogelijk. Als D'66 het had gewild, dan had de partij 
opnieuw m het kabinet gezeten. Maar de Democraten weigeren en na vierjaar rege-
ringsdeelna belandt D'66 weer in de oppositie. 
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Verkiezingen voor Staten en Raden 

1978 is opnieuw een verkiezingsjaar, met verkiezingen voor Provinciale Staten op 29 

maart en gemeenteraadsverkiezingen op 31 mei. Voor D'66 is het de uitdaging om 
de kiezers van 1977 vast te houden en zij die bij de Tweede-Kamerverkiezingen nog 
niet waren overtuigd, over te halen door de identiteit van de partij nog verder te ver-
groten. Daarnaast verwoordt campagnecoördinator Jan Veldhuizen nog een derde 
doelstelling in zijn campagneplan: 'D'66 vrijpleiten als medeveroorzaker van de 
duur van de kabinetsformatie.'133  D'66 presenteert zich opnieuw als het redelijk 
alternatief, een leus die inmiddels zo is ingeburgerd dat het onverstandig zou zijn 
om hem te wijzigen. Voor het behalen van de campagnedoelstellingen is aanvanke-
lijk 450.000 gulden beschikbaar. De financiële situatie van de partij laat dat echter 
niet toe. Het campagnebudgetwordt met een ton teruggeschroefd daarmee moeten 
Veldhuizen en campagneleider Henk Zeevalking het doen. Voor hen is dit uiteraard 
een te klein bedrag om een optimale campagne te kunnen voeren. Vandaar ook dat 
Veldhuizen voor de verkiezingscampagne de term 'no budget-campagne' han-
teert.  134  Uiteindelijk zullen de provinciale en gemeentelijke verkiezingen gezamen-
lijk toch nog ruim vier ton kosten. 

Op 29 maart 1978 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. 
Vergeleken met de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1977 blijft de uitslag voor 
D'66 iets achter (,z% tegen 5,4%), maar niettemin wordt van een overwinning 
gesproken.  135  Vier jaar eerder stond de partij provinciaal gezien immers op amper 

van de stemmen. 

Op 31 mei volgen de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale verkiezingen beteke-
nen de derde verkiezingsoverwinning op een rij voor D'66. 5,7% van de stemmen 
levert de Democraten 222 raadszetels op. Opvallend is dat D'66 niet in alle gemeen-
ten met een zelfstandige lijst aan de verkiezingen meedoet. In 169 van de 831 is er 
sprake van een eigen D'66-lijst. In 44  gemeenten is er een gecombineerde lijst. In een 
aantal gemeenten wordt samengewerkt met een andere landelijke partij, hetgeen 
opvallend genoeg vaak tot verlies leidt. In deze laatste 'bolwerkjes' van samen-
werkingsverbanden wordt deze keuze duidelijk niet gewaardeerd. Het tegenoverge-
stelde blijkt ook waar. In gemeenten waar D'66 zelfstandig aan de verkiezingen deel-
neemt, wordt de waardering hiervoor duidelijk uit een stijging in het behaalde aantal 
stemmen. In andere gemeenten wordt het behalen van een of meer raadzetels 
onwaarschijnlijk geacht en besluit men niet aan de verkiezingen deel te nemen. Uit-
eindelijk vissende Democraten in 25 gemeenten alsnog achter het net. 

De uitslagen betekenen een consolidatie van het kiezersbestand van de Democra-
ten. De meeste betrokkenen zijn het er over eens dat het met wat harder werken nog 
wel wat beter had gekund,136  maar echt ontevreden hoeft D'66 over het behaalde 
resultaat niet te zijn. Door de gunstige uitslagen van de drie recente verkiezingen 
vormt D'66 weer een electorale bedreiging voor CDA en PVDA. 
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Oppositie tegen een wankel kabinet 

Het gaat goed met D'66. De achtereenvolgende verkiezingsuit5la 
hebben het 

telt inmiddels 
vertrouwen in de toekomst weer helemaal teruggebracht. De partij nlijk naar 
Iz.000 leden en de partijorganisatie functioneert, voor het eerst ,  

tegen liet 
behoren. In de Tweede Kamer voert een zelfverzekerde fractie Oppositie 

 
kk 

kabinet-Van Agt-Wiegel. In deze kabinetsperiode spelen 
ngrjkC vraatuefl 

die maatschappelijk veel discussie losmaken. Abortus, kernwapens' de bezuu1gmn g van Beatrix, 
gen in Bestek 'Si, Zuid-Afrika (eenzijdige olieboycot), de huldig 

de kwestie Aantjes en de levering van duikboten aan Taiwan. Telkens dreigt het 
wankele kabinet, dat bestaat dankrij de gedoogsteun van zes CDA fractd , te 

vallen. Minister Kruisinga moet voortijdig het veld ruimen en het kabinet overleeft 
ternauwernood stemmen voor en 72 tegen) een motie van wantr0uwen 

 in het 

debat over de olieboycot tegen Zuid-Afrika. De sociaaleconomische 
politiek van 

het kabinet komt niet uit de verf. Aan het eind van de kabinetsperio
de  blijkt niet 
i et  bereikt. 

én doelstelling uit Bestek 'Si, het ambitieuze programma van het kab
tekort is 

De werkloosheid is toegenomen tot boven de 400.000, het flnanc kracht 
hoger dan ooit en een hoge inflatie gaat gepaard met een daling van de k  goed ligt. 1)e 

Tegen dit wankele kabinet voert D'66 oppositie, een rol die de partij veel z 
peilingen hebben een positieve uitwerking op de fractie, die daardoor  

ewer-

trouwen krijgt. Sinds lange tijd is er geen sprake van ruzies of interne verdeeldheid 
binnen de D'66-fractie. Dit ondanks de uitersten in de fractie, die worden vertegen

-

woordigd door Laurens-Jan Brinkhorst op de rechtervleugel en Ineke L
aiber5  OP 

de linkervleugel. Over vrijwel ieder ondeerp houden zij er verschillende stand-
punten op na. De fractievergaderingen worden er een stuk spannender 

O, 

ming 

maar 

dankzij de stuurmanskunst van Terlouw wordt uiteindelijk altijd  overeenstern 
 

bereikt.  137  Het tekent de stijl van politiek bedrijven van de Democraten. 
ijken-

de standpunten zijn mogelijk en er is ruimte voor debat. Het is het beeld van een 
partij met zelfirertrouwen. De onderlinge verhoudingen zijn goed ondanks dat het 
een vrijwel geheel nieuwe fractie is. De D'66-fractie staat in de Kamer bekend 

als 

een goede fractie en in tegenstelling tot de tijd waarin n'66 op praktisch 
n  ui zetels 

stond, speelt de partij ook weer een belangrijkere rol in het politieke en publieke 
debat.I38  

Hoewel de opiniepeilingen met de nodige reserves worden bekeken, geven ze wel 
een blijvend opgaande lijn voor D'66 te zien. Een tevreden partijvoorzi

tter 
 Glastra 

van Loon spreekt dan ook op 4  november  1978  zijn partij toe: 

'Is de Partij nu dezelfde partij als die van toen? Draagt deze partij nog 
wel niet 

an 
recht de naam Democraten '66? Is de partij van toen, die van Grui)ters 'I' 
Mierlo, De Goede, om maar enkele mensen te noemen, ook de partij '66 

er 

louw, Brinkjiorst, Zeevalking, om een paar andere namen te noemen? Is D 

van nu het D'66 van toen? 
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Ja, dit is dezelfde partij met ten dele andere personen. Dezelfde partij met 
een hechter doortimmerde organisatie, zonder votometer (de elektronische 
stemmachine uit de beginjaren van D'66 - vdl), maar met betere waarborgen 
dat de meningen van de leden tot hun recht komen. Dezelfde partij, omdat zij 
leeft vanuit dezelfde overtuiging, dat het ook in de politiek gaat om mensen, 
niet ondanks, maar juist In hun verscheidenheid. ( ... ) 

Natuurlijk is er intussen ook het een en ander veranderd. Het zou een erg 
suffe partij zijn als dat niet zo was. De partij heeft nu om te beginnen meer ver-
leden dan toen. Zij heeft ook iets van dat verleden geleerd en wei heel in het 
bijzonder dat haar herkenbaarheid voor de kiezers en haar bestaansmogelijk-
heid afhangen van een duidelijke onafhankelijke opstelling op basis van een 
eigen programma en tegenover uitgangspunten van andere partijen. Dit wordt 
onderschreven door iedereen in onze partij. Daarover is geen twijfel mogelijk. 

D'66 gaat verder op haar koers als onafhankelijke progressieve partij. Zij is 
daarmee nog steeds in opgaande lijn. Met hoeveel voorbehoud opiniepeilingen 
ook moeten worden gelezen, hierover laten zij niets aan duidelijkheid te wen-
sen over. 

Deze positieve ontwikkeling is zeker te danken aan de manier waarop onze 
fractie in de Tweede Kamer zakelijk en constructief oppositie voert en aan de 
openheid, redelijkheid en eenheid van optreden van de partij in al haar gele-
dingen, plaatselijk, provinciaal en landelijk. We zitten op het goede spoor. Het 
gaat er nu om die lijn vast te 139 

Kortom, D'66 is nog steeds de partij die zich afzet tegen gevestigde instellingen, 
belangen en gezag, nog steeds streeft de partij naar de doorbreking van de gesloten 
circuits van besluitvorming en ontplooiingsmogelijkheden, democratie en pragma-
tische politiek staan nog steeds centraal. 

Eerste Europese verkiezingen  

eke Begin 1978 beginnen de voorbereidingen voor de eerste rechtstreekse verkiezingen 
van het Europees Parlement. De verkiezingen zijn aanvankelijk gepland voor het 

vel voorjaar van 1978, maar omdat Engeland niet op tijd gereed is worden de verkiezin- 

5t ra gen uitgesteld tot juni 1979. D'66 is redelijk laat begonnen met de voor-
bereidingen. 140 Deze zijn er met name op gericht een eigen Europees verkiezings-
programma te schrijven. De paragrafen van het Beleidsprogramma 1977-1981 over 
Europa zullen hiervoor als basis dienen. Op het najaarscongres in november 1978 

ri zal het concept-Europees programma aan de leden worden voorgelegd. De partij 
moet nog wel formeel beslissen of het aan de Europese verkiezingen deelneemt. 
Maar, zo stelt het hoofdbestuur, 'voor een partij als D'66 die in haar politieke den-
ken zo internationaal en vooral ook Europees gericht is, kan er geen sprake van zijn 
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om niet aan deze voor de Europese samenwerking zo belangrijke verkiezingen deel 
te nemen.'141 Op 22, april  1978  gaat het D'66-congres unaniem akkoord met deelna-
me. 

De meeste aandacht gaat echter uit naar de vraag of D'66 op Europees niveau tot 
een bestaande federatie van partijen zal toetreden, en zo ja tot welke. De keuze die 
de partij zal maken, zal naar verwachting tevens gevolgen hebben voor de binnen-
landse politieke verhoudingen. Andersom zullen bij de keuze voor aansluiting bij 
een federatie overwegingen van binnenlandse politieke aard onvermijdelijk mede-
bepalend zijn. Programmatisch ligt aansluiting bij de Europese Federatie van Libe-
ralen en Democraten het meest voor de hand. Maar aansluiting bij de fractie van de 
VVD kan worden uitgelegd als 'samenwerken met de VVD', en dat idee zal binnen 
D'66 weinig enthousiast worden begroet. Bij de vorige nationale verkiezingen sloot 
D'66 de vvn immers nog uit als coalitiepartner. Wanneer twee vertegenwoordigers 
van D'66 begin 1978 het congres van de ELDR bijwonen, is het hoofdbestuur er dan 
ook als de kippen bij om te verklaren dat 'contacten met' niet mag worden uitgelegd 
als 'keuze voor'. 142 D'66 stelt zich op het standpunt dat samenwerking op Europees 
niveau uitsluitend bedoeld is om meer invloed uit te kunnen oefenen. 'Het toetre-
den tot een federatie is niet hetzelfde als het sluiten van een regeerakkoord; er is een 
verschil tussen het opereren in een een- of tweemansfractie in de Tweede Kamer en 
in het Europees Parlement.'143  

Het is vanuit dit gezichtspunt dat er binnen D'66 uiterst behoedzaam wordt 
omgegaan met het vraagstuk van de Europese samenwerking. Hoewel de uiteindelij-
ke vraag bij welke fractie D'66 aansluiting zal zoeken op inhoudelijke programmati-
sche argumenten beoordeeld moet worden, moet koste wat kost worden voorkomen 
dat de ene of de andere keuze nadelige electorale gevolgen heeft. Die lijn doortrek-
kend is het een begrijpelijke beslissing van het hoofdbestuur van D'66 om er bij het 
congres op aan te dringen het besluit over de Europese samenwerking uit te stellen 
tot na de verkiezingen. Dit voorstel wordt gedaan op het congres in november 1978. 
In een resolutie stelt het hoofdbestuur dat samenwerking met verwante politieke 
partijen en groeperingen, zoals de Engelse  Liberals,  de Italiaanse Republikeinen, de 
Franse Radicalen, de Duitse FDP en bepaalde milieugroeperingen wellicht gewenst 
is.144 Hiertoe zou een nieuwe, vierde federatie naast de christen-democratische, de 
socialistische en de liberaal-democratische opgericht dienen te worden. Een meer-
derheid van de Democraten onderschrijft dit streven. Samenwerking in een be-
staande federatie wordt afgewezen. Het bij de Democraten heersende idee is dat de 
bestaande federaties alle een samenraapsel zijn van uiteenlopende groeperingen die 
elkaar slechts op grond van een negentiende-eeuwse oorsprong verbonden voelen. 
Het oprichten van een nieuwe Europese partij is wellicht wenselijk, maar ook een 
proces van de langere termijn. Op korte termijn staat D'66 dus voor de keuze zich al 
dan niet aan te sluiten bij een bestaande federatie. In navolging van het hoofdbestuur 
besluit de Algemene Ledenvergadering die beslissing pas te nemen na de verkiezin-
gen, als duidelijk is hoe de verdeling van de zetels over de verschillende fracties eruit- 
ziet. 
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De PVDA probeert het nog wel om de Democraten aan hun zijde te krijgen. In 

februari 1979 wordt van het partijbestuur van de PVDA een brief ontvangen, waarin 

de sociaal-democraten aanbieden om een lijstverbinding aan te gaan. Op 29 maart 
antwoordt het hoofdbestuur van D'66 dat de Democraten niet op het aanbod in 
zullen gaan. De Democraten kiezen bewust voor een zelfstandige opstelling, 'vooral 

omdat de in het Europees Parlement zittende fracties geen beeld geven van wat D'66 

onder progressieve Europese politiek verstaat'145, aldus het hoofdbestuur. 

Kandidaatstelling 

De behandeling van de 'Europese strategieresolutie' zal bepalend blijken voor de 

kandidaatstelling, die op het congres zijn beslag moet krijgen in de verkiezing  van 
de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Eind 1978 laat Hans van Mierlo aan 
het hoofdbestuur weten dat hij overweegt zich kandidaat te stellen voor de interne 

verkiezingen voor de D'66-lijst voor de Europese verkiezingen. Op verzoek van Van 
Mierlo wordt er tussen een delegatie van het hoofdbestuur en hemzelf een gesprek 
belegd over de partijlijn ten aanzien van de Europese verkiezingen. 146  Tijdens dat 

gesprek blijkt dat er overeenstemming is over de strategie op lange termijn, name-
lijk de vorming van een 'vierde stroming' op Europees niveau, en over de wenselijk-
heid om zelfstandig aan de verkiezingen deel te nemen. Van Mierlo en het hoofdbe-
stuur zijn het echter niet eens over de 'tactische' kwestie wel of geen aansluiting te 

zoeken bij een bestaande federatie zolang de nieuwe progressief-democratische 

federatie er nog niet is. Het zou dan gaan om een tijdelijke aansluiting, waarbij het 
vooral gaat om het in staat zijn als kleine vertegenwoordiging in het parlement te 
kunnen functioneren. Van Mierlo verschilt hierover ook van mening met Laurens-

ran  Brinkhorst, die zich kandidaat wil stellen voor het lijsttrekkerschap. Brinkhorst 
voelt wel voor aansluiting bij de liberaal-democratische fractie. Als lid van die frac-

tie zal D'66 meer invloed kunnen uitoefenen dan als niet-ingeschrevene.  147 
Tijdens het najaarscongres wordt de zaak in de openheid gebracht door een dis-

cussie tussen de twee kandidaten. Aan het congres maakt Van Mierlo zijn standpunt 
duidelijk. Van Mierlo vindt het idee van een vierde Europese stroming een 'voorlo-

pig nogal naïeve droomconsfructie'.148  Bovendien zou het nogal inconsequent zijn 
om aansluiting te zoeken bij een Europese fractie, die men vervolgens van plan is 
leeg te roven om een nieuwe fractie te stichten, zo stelt de voormalig partijleider. En 
dan komt de aap uit de mouw: Van Mierlo voelt er meer voor om tijdelijk aanslui-
ting te zoeken bij de socialistische fractie.  149  

Zoals gezegd stelt een meerderheid van de partij zich op het congres achter de 
hoofdbestuursresolutie over de te volgen strategie. Voorlopig geen besluit voor aan-
sluiting bij een fractie, zowel de mogelijkheid voor de liberalen als voor de socialis-
ten wordt opengehouden. Naar aanleiding van dit besluit groeit bij Van Mierlo de 
twi j  Fel om zich kandidaat te stellen.  150  Tegelijkertijd dringt een deel van de congres-
gangers er bij Brinkhorst op aan om in de Tweede Kamer te blijven. Brinkhorst is 

159 



en St 

iCt 

Van 

de t 

yieu 
nte 

Ool 

i97 
het 

tisc, 

me: 
Uit 

0111 

de 
WO 

HOOFDSTUK 4 

wel gevoelig voor deze oproep. Vanuit een gevoel van loyaliteit naar de Kamerfractie 
toe twijfelde hij toch al over zijn kandidatuur. In de wandelgangen van het congres 
geeft hij aan een hoofdbestuurslid blijk van zijn twijfel.  151  Het hoofdbestuur ziet nu 
haar ideaal bedreigd, namelijk een gezamenlijk optreden van Van Mierlo en Brink-
horst, waarbij deze twee D'66-kopstukken als 'koppel' de lijst van D'66 trekken. Het 
hoofdbestuur besluit opnieuw met beide kandidaten om de tafel te gaan zitten. 
Hierbij dringt het bestuur er bij zowel Brinkhorst als Van Mierlo op aan zich toch 
kandidaat te stellen. 152 

Deze gang van zaken wekt de nodige verbazing bij de congresgangers. Van Mierlo 
en Brinkhorst hebben zich, getuige de lijst van kandidaten die de partijleden heb-
ben ontvangen, nog niet kandidaat gesteld, maar ze krijgen op het congres in Breda 
wei tijd om zich te presenteren en hun visie uiteen te zetten. Al snel ontstaat het 
gerucht dat er door het hoofdbestuur pressie zou zijn uitgeoefend op kandidaten 
om zich wel of juist niet te kandideren.  153  Volgens partijvoorzitter Glastra van Loon 
is dit nadrukkelijk niet gebeurd, maar van de gesprekken met de twee kandidaten 
wordt in de verslagen van de vergaderingen van het hoofdbestuur geen melding 
gemaakt. Van Loon verklaart dat dit bewust is gedaan omdat de pers er anders lucht 
van zou hebben gekregen. Er dreigde daardoor een publieke discussie te ontstaan 
over de Europese koers van D'66 'die in strijd zou zijn met het belang van de partij 
en van de betrokken personen, vooral omdat daarmee een koersstrijd zou worden 
gesuggereerd die niet op feiten berustte.', zo verantwoordt Van Loon het optreden 
van het bestuur achteraf. 154  Opmerkelijk is wel dat twee van de leden van de hoofd-
bestuursdelegatie die met Van Mierlo en Brinkhorst spraken, Herman Schaper en 
Hein van Oorschot, zich in een later stadium zelf kandidaat stellen. 

Behalve het verschil van mening over aansluiting bij een parlementsfractie, is er 
het probleem wie van de twee kandidaten lijsttrekker moet worden en wie er genoe-
gen moet nemen met een tweede plaats. Tijdens het vertrouwelijke gesprek met het 
hoofdbestuur geeft Van Mierlo aan bereid te zijn de tweede plaats op de lijst in te 
nemen mits hij niet het gevoel heeft dat hij van het partijbestuur en het congres van-
wege zijn politieke stellingname of zijn verleden geen eerste mag worden.  155  Brink-
horst gaat met enige tegenzin akkoord met een eventele tweede plaats. 156 

De Tweede-Kamerfractie, die er eerst bij Brinkhorst op heeft aangedrongen de 
Tweede Kamer niet de rug toe te keren, is zo geschrokken van de opstelling van Van 
Mierlo, dat ze er nu bij Brinkhorst op aandringt zich toch kandidaat te stellen voor 
het Europees Parlement. Hiermee wordt voor Van Mierlo een ding heel duidelijk 
zichtbaar. De partij, of althans een deel ervan, en een niet onbelangrijk deel, is er 
niet gerust op om met hem als lijsttrekker Europa in te gaan. Men is bang dat de 
partij opnieuw naar de socialistische zijde zal gaan overhangen. Daarom moet 
Brinkhorst naast Van Mierlo de lijst trekken, als tegenwicht tegen Van Mierlo. Dit 
wordt Van Mierlo te gortig. Hij wil best samen met Brinkhorst naar het Europees 
Parlement, maar niet om die reden. Van Mierlo heeft het gevoel dat hij ter wille van 
het imago onder een soort 'politieke curatele' wordt gesteld. Zijn animo om kandi-
daat te zijn daalt daardoor naar een minimum.  157  Van Mierlo trekt zijn conclusies 
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en stelt zich niet kandidaat. Volgens Van Mierlo ligt de motivatie voor zijn besluit 
niet in de persoon van Brinkhorst.158  Maar een gelukkige combinatie zou het duo 
Van Mierlo-Brinkhorst niet zijn. Hoewel de twee het ogenschijnlijk eens zijn over 
de te volgen partijlijn, is Brinkhorst een vertegenwoordiger van de links-liberale 

Heugel binnen D'66 en Van Mierlo van de meer PVDA-georienteerde vleugel. Een 
interne competitie tussen deze twee zwaargewichten zou de partij geen goed doen. 
Ook Brinkhorst trekt zich terug. Hij kiest voor de Tweede Kamer. Op 13 januari 

1979 wordt Aar de Goede gekozen tot lijsttrekker van D'66 bij de verkiezingen voor 

het Europees Parlement. 
Centraal in de D'66-campagne staan 'De Goede vier van lijst vier': een democra-

tisch Europa, een schoon Europa, een welvarend Europa en een solidair Europa. 159 
Bij een opkomst van slechts 8% behaalt D'66 op 7  juni 1979 9% van de stem-

men. Omgerekend naar Kamerzetels is dat 13 zetels (in werkelijkheid 8), de beste 

uitslag die D'66 ooit behaald heeft. De uitslag voor D'66 is des te opmerkelijker 

omdat uit kiezersonderzoek blijkt dat met name de 'linkse' kiezers (inclusief die van 

D'66) en jonge kiezers veelal zijn thuisgebleven. D'66 boekt haar winst dus ondanks 

de lage opkomst.160  In het Europees Parlement krijgt D'66 twee zetels, die bezet 

worden door Aarde Goede en Suzanne Dekker. 

Uitgangspunten voor denken en handelen 

D'66 is in de afgelopen dertien jaar van een radicaal-democratische vernieuwings-
beweging uitgegroeid tot een volwaardige politieke partij. Door sommigen wordt 
gesteld dat zogenaamde 'actiebeginselen' voor een volwassen partij niet genoeg zijn 
en zij pleiten voor een D'66-beginselprogramma. Omdat de Democraten hebben 
geleerd dat er toch op z'n minst over de beginselen van de partij moet worden 
nagedacht, heeft het voorjaarscongres in 1977 de wens geuit dat een hoofdbe-
stuurscommissie het denken over beginselen op gang dient te brengen door een 
'conceptgrondslag' te formuleren, een beginselprogramma dat meer is dan de 

actiebeginselen die D'66 nu als inleiding op het programma heeft geformuleerd en 
waaruit niet alleen blijkt wat de doelstellingen van de partij zijn, maar ook op 
welke uitgangspunten deze gebaseerd zijn.16' De commissie die zich daarover 
buigt, denkt in eerste instantie aan een soort verklaring van algemene beginselen 
(democratie, vrijheid, gelijkheid, mensenrechten e.d.). De commissie is zich er wel 
van bewust dat met het vraagstuk uiterst subtiel moet worden omgegaan.162  
Beginselen leiden immers vaak tot dogmatiek en dat is iets waar D'66'ers een uitge-
sproken afkeer van hebben. Aan de vooravond van het congres waarop de grond-
slagendiscussie zal plaatsvinden, geeft partijvoorzitter Glastra van Loon nog eens 
aan dat 'beginselen' bij D'66 toch iets anders inhouden dan bij andere partijen: 

'Geen verzelfstandigde beginselen die als een catechismus op een rijtje zijn 
gezet, wel een aantal fundamentele uitgangspunten die steeds vooral in en uit 
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ons politiek handelen blijken. (...) Het zijn veeleer uitgangspunten waarop 
wij kunnen worden aangesproken, maar die wij ook zelf telkens kritisch op 
hun betekenis, hun praktische consequenties onderzoeken. Een beroep OP 
zo'n uitgangspunt kan dan ook niemand ontslaan van een persoonlijke, indi-
viduele verantwoordelijkheid voor de concrete uitwerking die hij eraan geeft 
in zijn handelen en besluiten."63  

Hieruit blijkt nog maar weer eens hoe gevoelig het onderwerp bij D'66 ligt, en dat 
niet genoeg benadrukt kan worden dat D'66 zich nooit tot dogmatiek mag en zal 
laten verleiden. Erg veel meer dan een wat algemene verklaring valt dan ook niet t 
verwachten. 'Een verklaring die een beeld geeft van ons karakter, wortels, manier 
van doen, maatschappijopvatting"64, zo omschrijft de commissie het zelf. 

Begin 1977 geeft het congres aan het hoofdbestuur de opdracht mee om de grond-
slagen van D'66 te formuleren en voor te leggen aan een volgend congres. Dit wordt 
aanvankelijk gepland voor de ledenvergadering in april 1978 en begin 1978 ver-
schijnt dan ook de eerste versie van de grondslagen. Het congres op 22 april besluit 
echter de discussie te verplaatsen naar het novembercongres. Inmiddels in eind 1978 
beland heeft het congres zijn handen vol aan de voorbereidingen voor de Europese 
verkiezingen en wordt de besluitvorming over de grondslagen tot na deze verkiezin-
gen uitgesteld. Zo kan het gebeuren dat op het congres eind 1979 pas daadwerkelijk 
gevolg wordt gegeven aan het congresbesluit van tweeënhalfjaar eerder. 

Na ruim twee jaar interne discussie meent het hoofdbestuur dat alleen al de dis-
cussie op zich een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bewustwording over 
wat de Democraten bindt. De discussie over de grondslagen heeft veel opgeleverd 
aan verdieping van D'66-opvattingen. Dat, zo is men van mening, is veel belangrij-
ker dan de vorm waarin de uitkomsten van de gedachtewisseling uiteindelijk wor-
den gegoten.165  Dat neemt niet weg dat het bestuur voorstelt de 'actiebeginselen', 
zoals die voorafgaan aan het beleidsprogramma, te vervangen door een meer up-to-
date versie: de 'uitgangspunten voor denken en handelen van D'66'. Dat de Demo-
craten enigszins door kunnen schieten in het woordfetisjisme blijkt uit het feit dat 
ook deze nieuwe grondslagen geen grondslagen mogen heten. Het hoofdbestuur 
stelt dat ze tot de conclusie is gekomen dat grondslagen een gewicht en een karakter 
hebben die dicht in de buurt van dogma's komen, en dat wil het hoofdbestuur hoe 
dan ook voorkomen.  166  Dat het hoofdbestuur in haar resolutie akkoord gaat met 
het vernieuwen van de uitgangspunten, is dan ook louter en alleen ter bevrediging 
van de behoefte in de partij. Het voorstel aan de Ledenvergadering is take  it  or  leave 
it-.  167 

Ook in de nieuwe 'Uitgangspunten van denken en handelen van D'66', een herzie-
ne versie van de oude 'Actiebeginselen', staan democratie, vrije ontplooiingsmoge-
lijkheden, solidariteit, toekomstgerichtheid en internationale gerichtheid centraal. 
Waarden die door de toegenomen industrialisatie en de gevolgen van de  economise- 
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r
ing 00der druk zijn komen te staan. D'66 wil een trendbreuk realiseren en de men-

Weer centraal laten staan: 
sen 

 'e tijd van ongebreidelde industriële groei is voorbij. Het is niet alleen nood-
akel1ik, maar ook maatschappelijk aanvaard, dat de politiek systematisch 

Øgrijpt in de ekonomische ontwikkeling, als uitdrukking van de bewuste ver-
0oordelij1theul van de hele samenleving voor de economische situatie. 

Mens en samenleving staan voor nog niet te overziene ontwikkelingen en 
meer dan in het verleden zal onze aanpak beslissend zijn voor nu en later. 

'66 beseft dat de huidige ontwikkelingen een dynamiek vertonen, die in 
toenemhik mate zal gaan verschillen van de ons vertrouwde. De beoordeling  

benaderingvan deze dynamiek, dient daarom volgens andere dan tot nu toe 
gehanteerde normen te geschlieden. Voor alles stellen wij vast, dat het werken 

v
olgens  een blauwdruk of een utopisch maatschappijbeeld grote gevaren ople- 

vert 
 wel zeker heel weinig oplossingen. De veranderende dynamiek 

brengt 
met  zich mee, dat vele ons nu logisch lijkende ingrepen averechtse 

„v
olgen zullen gaan krijgen. ( ... ) 

In de a
chter ons liggende perioden is er een groot scala van maatschappelijke 

sa 
 euwerkingsvormen en collectieve regelingen in het leven geroepen. 

or, da11ks de go ede bedoelingen is juist daardoor het individu steeds meer in de 

verdrukIlng gekomen. D'66 streeft daarom naar een maatschappij en naar 
organisatievorrnen, die voor mensen te Overzien zijn en waarin persoonlijke 

relaties worden beschermd tegen de ontmenselijkende werking van het onper-

oonlijke "apparaat". ( ... ) 
ok in de toekomst zullen tal van omschakelingsproblemen ontstaan. In de 

eerste plaats is hierbij te denken aan de onvermijdelijke toepassing  van arbeids-
technieken, zoals "chips". In de tweede plaats noopt de energie-

crisis tot ingrijpende wijzigingen in ons produktiestelsel en in onze consump-

ticpatroh1enl waarbij D'66 niet alleen wil streven naar een systematische aanpak 

de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, maar evenzeer aan het 
bevorderen van besparingen op het energieverbruik. ( ... )  

it  alles gebaseerd op het besef, dat onze samenleving alleen leefbaar kan 

hij ven 
, zowel in de produktieve als in de sociaal-door bewuste vernieuwing 

culturda sfeer. Een vernieuwing die zich richt op "beter" in plaats van "meer", 
P kwaliteit boven kwantiteit. D'66 wil geen schaalvergroting — met méér pro-

duktie, méér consumptie, méér vervuiling, méér afbraak en uitputting, méér 
onveiligheid, onzekerheid en sociale ontbinding - maar vernieuwing in een 

tOe nselijker samenleving met een democratische besluiorming.'168  

Op her congres in Utrecht neemt Jan Glastra van Loon afscheid als voorzitter van 

66  Dc  geestelijk inspirator van D'66 heeft zijn tweede termijn erop zitten en is 
dus nier herkiesbaar. Het was Glastra van Loon die ervoor zorgde dat D'66 in 1975 

nier helemaal in de vergetelheid raakte. Hij zette zijn schouders eronder, wist ande- 
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ren te overtuigen en te inspireren en wist de op sterven na dode partij nieuw leven in 
te blazen. Hij maakte als partijvoorzitter het verkiezingssucces in 1977 mee en zag 

zijn partij in de oppositie uitgroeien tot een potentiële regeringspartner. Op het 
moment dat de interne discussie over de vernieuwde D'66-grondslagen is afgerond, 

neemt hij afscheid. Met overweldigende meerderheid (562 van de 729 stemmen) 
wordt Henk Zeevalking tot nieuwe partijvoorzitter gekozen. Voor de tweede keer 
volgt Zeevalking Glastra van Loon op. In 1975 als staatssecretaris van Justitie, en nu 
als partijvoorzitter. 

D'66 'rechtser'? 

Hoezeer D'66 ook is veranderd, één aspect is in ieder geval gebleven. De partij is nog 

steeds een bedreiging voor zowel partijen ter rechter- als ter linkerzijde. En net us 
voorheen proberen die andere partijen de Democraten uitspraken te laten doen 

over bij welk 'kamp' ze horen. Opnieuw wordt de partij bestookt met de vraag of de 
partij ervoor voelt om een CDA/VVD-kabinet te versterken. En opnieuw probeert de 
PVDA de samenwerking met D'66 te verstevigen als een soort tegenwicht tegen het 

rechtse regeringsblok. 169 
Het informele overleg tussen de voormalige progressieve partners is ook na het 

einde van het 'PVP-streven' blijven bestaan. Begin 1979 stelt PVDA00tter Van 

den Berg voor om het losse overleg tussen de partijvoorzitters meer structuur en 
inhoud te geven. Op het D'66-congres in maart wijst Terlouw dit voorstel echter 
resoluut van de hand. D'66 laat zich 'niet opnieuw naar de slachtbank leiden', aldus 
de D'66-leider. D'66 en PVDA zijn weliswaar eensgezind in de afwijzing van het kabi-
net, maar er is een groot verschil in de reden waarom en de wijze waarop, zo stelt 
Terlouw.170  Toch leidt de toenaderingspoging  van Van den Berg binnen het hoofd-
bestuur van D'66 tot een hernieuwde discussie over de wenselijkheid van nauwere 
samenwerking. Het partijbestuur van de Democraten blijkt hierover verdeeld te 
denken171  en de Adviesraad wordt om advies gevraagd. Pas in september 1979 

wordt er een definitief standpunt ingenomen: aan een progressief samengaan of een 
progressief stembusakkoord is geen behoefte, maar 'ëontacten met veranderingsge-
zinde partijen kunnen nuttig zijn.'172 PVDA en PPR vinden dat D'66 hiermee de kans 

laat liggen om aan te tonen dat de partij tot het progressieve kamp gerekend moet 
worden. 

De Democraten willen zich echter niet meer laten verleiden tot een dergelijke 
keuze. Terlouw verwoordt het als volgt: 

'Twaalf jaar consistente politiek telt niet. Twaalf jaar kiezen voor de zwakken 
(en niet alleen in financieel opzicht) telt niet. Twaalf jaar zoeken naar nieuwe 
oplossingen  voor nieuwe problemen, maar ook voor oude, die onder, andere 
door de evangelische partijen zijn verwaarloosd, telt niet. Alsje het beestje geen 
oude, vertrouwde  naam geeft, als je niet van tijd tot tijd in een bergrede vervalt, 
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als je vooral pretendeert om te zoeken en niet om te weten, dan heb je geen 
principes. Dan zijn alle andere beter dan jij. Want zij hebben hun onwankelba- 
re op grond waarvan al eeuwen ook onrechtvaardigheden zijn begaan. 
Zo gaat dat, als men geen steekhoudend middel weet om je te bestrijden. ik 
heb de ARP nooit verweten dat ze principeloos of inhoudsloos is. Maar ik wens 
dat ook niet van een van hen over ons te horen, als daar geen schaduw van 
bewijs wordt bijgeleverd. ( ... ) 

Als iemand u zegt dat D'66 zou verrechtsen, vraag hem dan om een voor-
beeld. Hij zal u het antwoord schuldig blijven. ( ... ) Kreten als "CDA zonder c", 
"de partij verrechtst", ze komen voort uit die ene wens: tast hun identiteit aan, 
want die is voor alle anderen levensgevaarlijk. ( ... ) Daarom altijd weer de 
vraag: zou je ooit meedoen aan een CDA-VVD-kabinet? Daarom de steeds dwa-
zer wordende pogingen om ons af te schilderen als afhankelijk van de PVDA, 

pogingen om onze gegroeide onafhankelijkheid en zelfstandigheid aan te tas-
ten.' 173 

Ook partijvoorzitter Van Loon rekent af met de verhalen dat D'66 bereid zou zijn 
om met 'rechts' te gaan regeren. 'Wij zijn niet bereid het met iedere partij op een 
akkoordje te gooien om maar weer mee te kunnen regeren, onverschillig hoe die 
partij zich opstelt en wat haar beleid en visie is.'174 

Organisatie en besluitvorming 

Vanaf 1977 wordt er hard gewerkt aan de wederopbouw van D'66. Vanaf het nulpunt 
wordt tegelijkertijd gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke Organisatie, het op grote 
schaal aantrekken van nieuwe leden en het leggen van een nieuwe inhoudelijke basis 
in de vorm van het beleidsprogramma. In 1979 verhuist de partij naar een gekocht 
pand aan de Haagse Bezuidenhoutseweg. Het is vooral te danken aan het enthousias-
me van vele actieve partijleden dat de nieuwe partij in zo'n betrekkelijk korte tijd uit 
de grond wordt gestampt. Maar er is ook kritiek. Juist omdat de organisatie in zo'n 
hoog tempo werd vormgegeven, is het niet altijd mogelijk om op partijcongressen 
voldoende tijd uit te trekken voor de behandeling van alle agendapunten. Congres-
agenda's zijn veelal overladen en het grote aantal te behandelen stukken resulteert in 
onhandelbaar grote hoeveelheden moties en amendementen. Het hoofdbestuur stelt 
vast dat 'de patiënt ziek is'. De wijze van besluitvorming deugt niet en het democra-
tisch gehalte is ver te zoeken. Het is een getrouwe weerspiegeling van de diagnose die 
D'66 medio jaren zestig stelde over het parlementaire bestel. Ook die patiënt was ziek 
en het virus is blijkbaar overgeslagen naar de dokter. Tijd dus voor een nieuwe, gron-
dige discussie over de Organisatie en besluitvorming binnen D'66. 

Op verzoek van het hoofdbestuur brengt een daartoe ingestelde commissie in 
september 1978 een rapport uit met betrekking tot de wijze van besluitvorming bin-
nen D'66.175 Het discussiestuk van de commissie-Van Berkom wordt ter behande- 
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ling  naar de diverse partijgeledingen gestuurd, ter voorbereiding opeen besluitvor-
mende afronding op het voorjaarscongres van 1979-  Als belangrijk knelpunt coiisra- 
teert de commissie-Van Berkom de grote hoeveelheid te behandelen voorstellen op 
de Algemene Ledenvergadering en het gebrek aan voorselectie en prioritering. 
Prioriteitstelling en selectie ontbreken en vooroverleg over moties/amendementen 
is minimaal of afwezig. De gevolgen: agenda's overladen met ongelijkwaaidige 
voorstellen, papierlawines, chaos op het congres, tijdnood, vaak eindigend in pre-
cies datgene wat de democratische besluitvorming nu juist poogt te voorkomen, 
namelijk doorverwijzing van grote aantallen voorstellen naar overleg in kleinere 
kring. De commissie verwijst het betrekken van alle of op z'n minst zoveel mogelijk 
leden naar het rijk der onhaalbare idealen: 

'Het voldoende informeren van veel leden is moeilijk, zo niet onmogelijk. De 
enige praktische manier is schriftelijk, maar schriftelijke informatie is of 
onvolledig en schetsmatig, of onverteerbaar door haar omvang. Een beperkt 
deel maakt van de aangeboden informatie gebruik. De overige zijn te beïn-
vloeden en door een direct of indirect beroep tot keuzes te bewegen. ( ... ) Ook 
als in deze zaken beter wordt voorzien, betekent het grote aantal leden dat aan 
een ALV deelneemt een belemmering van het functioneren van het congres als 
discussieforum."76  

De constatering dat het 'grote pluspunt' van de Algemene Ledenvergadering het 
'grote familiegevoel' is, dat het individuele lid het gevoel geeft 'ergens bij te horen', 
steekt hier wat mager tegen af. 

De constateringen van de commissie-Van Berkom zijn allesbehalve nieuw. Er is 
een aantal alternatieven voor de bestaande Algemene Ledenvergadering. Een vorm 
van evenredige vertegenwoordiging, waarbij besluiten worden genomen door ver-
gaderingen van afgevaardigden, een intern referendum, waarbij de informatievoor-
ziening en besluitvorming geheel schriftelijk plaatsvindt, het houden van deelcon-
gressen, parallel te houden op verschillende plaatsen in het land, en allerhande 
mengvormen van de eerste drie. De commissie-Van Berkom kiest er echter voor de 
huidige Algemene Ledenvergadering te handhaven. Geen van de alternatieven lost 
Oe geconstateerde problemen op of voorziet in de door de commissie gestelde cri-
teria: een toegankelijk, doorzichtig, uitvoerbaar en voortvarend besluitvormings-
proces. De bestaande Algemene Ledenvergadering past volgens de commissie het 
beste binnen de filosofie van D'66, namelijk dat elke burger in een democratie onbe- 
lemmerd toegang moet hebben tot de menings- en 177  

De commissie stelt wel een aantal verbeteringen voor die de besluitvorming op het 
congres moeten verbeteren. De voorbereiding moet over een langere periode worden 
verdeeld aangezien er in de voorbereiding meer gelegenheid is voor participatie door 
de leden dan op de Algemene Ledenvergadering zelf. De op de Algemene Ledenver-
gadering  te behandelen voorstellen moeten scherper worden geselecteerd. Zaken die 
niet op de agenda van de ledenvergadering komen, kunnen op een alternatieve wijze 
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opgesteld, leden zullen minimaal een halfjaar van tevoren de benodigde congres-

stukken ontvangen. Op regionaal niveau dient het congres vervolgens voorbereid te 

worden. 183 

Het systeem zelf wordt dus niet veranderd. De nadruk ligt op het verbeteren van 
de tijdsplanning en een striktere handhaving van die planning. Op  een Algemene 
Ledenvergadering te bespreken amendementen moeten gaan over essentiële beslis-
punten, vormwijzigingen en andere futiliteiten worden buiten de orde gesteld en de 
uitvoering gedelegeerd. De toegankelijkheid van de congressen blijft gehandhaafd, 
evenals het  one-man-one-vote-systeem. 

Behalve de wijze van besluitvorming houdt ook de (on)wenselijkheid van een stem-
adviescommissie bij de interne verkiezingen de gemoederen binnen de partij bezig. 
Volgens artikel io8 van het Huishoudelijke Reglement is zo'n commissie niet ver-
plicht, maar is het hoofdbestuur wel verplicht om over het al dan niet instellen ervan 
voorstellen te doen aan het congres. Het hoofdbestuur is, mede naar aanleiding van 
de perikelen rond de kandidaatstelling voor de Europese verkiezingen, van mening 
dat zo'n adviescommissie structureel gewenst is.184  De stemadviescommissie zal 
voornamelijk tot taak hebben de partijleden te informeren over de kandidaten, zodat 
deze een gefundeerde keuze kunnen maken uit de voor hen meestal grotendeels 
onbekende kandidaten. Een meerderheid van de partijleden wil echter helemaal 
geen Adviescommissie bij kandidaatstellingen, zo blijkt tijdens het voorjaarscongres 
in Amsterdam. Nadat de ALV in Breda eind 1977 artikel io8 aan het Huishoudelijk 
Reglement heeft toegevoegd, komt de ledenvergadering in Amsterdam op dit besluit 
terug en bepaalt dat artikel io8 weer moet worden geschrapt.185  Het hoofdbestuur is 
het hier toch niet helemaal mee eens. Omdat het najaarscongres zich formeel zal uit-
spraken over artikel io8, buigt het bestuur zich nog maar eens over het vraagstuk. 
'Een vrij grote meerderheid van het hoofdbestuur'186  blijft van mening dat het 
instellen van een Adviescommissie gewenst kan zijn, feitelijk om dezelfde redenen als 
tijdens het congres in Breda een jaar eerder. Aan het congres legt ze een kopie van de 
oorspronkelijke resolutie voor.187  Het congres blijft echter bij haar besluit en ver-
werpt de resolutie van het hoofdbestuur en maakt daarmee definitief een einde aan 
Artikel io8 en aan de Adviescommissie. 

Het kernwapendebat 

In de eerste helft van de jaren tachtig is er geen onderwerp dat binnen D'66 zo moei-
lijk ligt als het kernwapenprobleem. 

Op i december 1979 vindt in Amersfoort het vervolg plaats van het congres op 26 
en 27 oktober. Dat congres had de hele agenda afgewerkt, met uitzondering van één 
punt: kernwapens. Tijdens het debat in het parlement heeft de Tweede-Kamerfrac-
tie van D'66 een standpunt ingenomen over de modernisering van de kernwapens 
voor de middellange afstand. D'66 steunde de verworpen motie-Brinkhorst, waarin 
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werd voorgesteld voorlopig 'geen besluit tot modernisering van nieuwe kernwapens 

voor de middellange afstand moet worden genomen'. In plaats daarvan moet eerst 

worden getracht om tot reductie van kernwapens te komen door onderhandelingen 
met de Sovjet-Unie. Daaraan is in de motie toegevoegd dat 'indien het bovenstaan-
de niet tot resultaat leidt en tot productie en stationering moet worden overgegaan, 

een eenzijdig uit Nederland weren van deze wapens niet verdedigbaar i 188  

Dit standpunt werd geformuleerd voordat het congres daarover een uitspraak 
kon doen. De fractie had echter geen keuze, omdat ze in het debat een uitspraak 

moest doen. Het fractiestandpunt blijkt echter een compromis te zijn. De helft van 

de acht Democraten in de Tweede Kamer is voorstander van plaatsing, de andere 
helft is tegen. Het standpunt van de Kamerfractie leidt ook tot verdeeldheid binnen 
het hoofdbestuur. Vice-voorzitter politiek Hein van Oorschot is van mening dat 

'66 moet afzien van modernisering van kernwapens, zonder verdere condities. 
'66 moet volgens Van Oorschot 'de moed opbrengen om de modernisering 

,woon af te wijzen en de vindingrijkheid tonen om naar andere oplossingen te zoe-

en. 189  Binnen het hoofdbestuur vertegenwoordigt Van Oorschot echter een min-
derheidsstandpunt. Zo kan het gebeuren dat op het congres twee personen uit het 
hoofdbestuur het woord voeren. Voorzitter Glastra van Loon verdedigt in zijn bij-
drage het fractiestandpunt. Uit het applaus valt echter af te leiden dat veel Demo-
craten voelen voor het standpunt van Van Oorschot. 

De kernwapendiscussie laait hoog op. Er worden veel moties en amendementen 

ingediend, waardoor een systematische besluitvorming bijna onmogelijk wordt. Jan 
Terlouw verdedigt het fractiestandpunt door te wijzen op het feit dat het de fractie 

was gelukt om in deze belangrijke kwestie tot een eensluidend standpunt te komen 
dat binnen de kaders van het beleidsprogramma valt. Terlouw erkent terecht dat het 

congres verder vrij is om een eigen standpunt in te nemen en dat dit standpunt voor 

de fractie zwaarwegend zal zijn. 
De temperatuur in de zaal is inmiddels aardig opgelopen. Congresvoorzitter Van 

Ketwich Verschuur moet alle zeilen bijzetten om de discussie nog een beetje in 

oede banen te leiden. Uit de discussie over een aantal stellingen komt het stand-

uflt naar voren dat D'66 'het ontwikkelen, bezitten en de bereidheid tot het 

ebruike11 van kernwapens' afwijst.  190  D'66 bepleit dan ook de uiteindelijke uitban-
ing van kernwapens, alhoewel dat niet mag betekenen dat radicale stappen als uit-

treding uit de NAVO nodig zijn. Een oneindige rij moties en amendementen passeert 

de revue. Stemmingen over de letterlijke tekst van moties en over 'de geest' van weer 
andere moties lopen door elkaar. Iedereen lijkt te willen stemmen over zijn eigen 
punten en komma's. Kortom: in Amersfoort is weer eens een ouderwets D'66-con-

gres gaande. 
Cruciaal in het debat is de motie die is ingediend door Dick Tommel, Statenlid 

voor D'66 in Drenthe.  191  Deze motie wijst de modernisering van kernwapens af en 

gaat daarmee verder dan het fractiestandpunt. Met overweldigende meerderheid 

0rdt motie 56 overgenomen. Daarmee stelt D'66 zich op het standpunt 'dat met 
kracht gestreefd moet worden naar bewapeningsbeperkende overeenkomsten met 
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het Warschaupact, dat vooruitlopend daarop besloten moet worden tot het niet 
moderniseren van de NAVO-tactische kernwapens.'192 Een mogelijke bewapenings-
achterstand die hiervan het gevolg zou kunnen zijn, moet worden geaccepteerd, 
aldus de motie-Tommel. 

Het congres wijst het standpunt dat de Tweede-Kamerfractie twee weken eerder 
in de Kamer had verdedigd dus af. De congresuitspraak is tevens een afwijking van 
eerdere standpuntbepalingen inzake kernwapens. D'66 is altijd in meerderheid 
voorstander geweest van kernbewapening, zij het dat het als een noodzakelijk 
kwaad werd gezien. Het congres wijst modernisering nu dus geheel van de hand, 
daar waar de fractie deze mogelijkheid nog duidelijk open liet. De fractieleden die 
tegen modernisering waren geweest (Wessel, Bisschoff, Lambers) voelen zich door 
de congresuitspraak gesteund in hun standpunt. Ook Terlouw, Mertens en Nypels 
leggen zich neer bij het standpunt van het congres, dat ook voor hen zwaar weegt, 
ondanks de eigen verantwoordelijkheid van de Kamerfractie. De andere twee frac-
tieleden, Brinkhorst en Engwirda, voelen er echter niets voor om zich bij de 
congresuitspraak neer te leggen. In het geval van Brinkhorst geeft dat een extra 
complicatie: hij is woordvoerder namens D'66 in het kernwapendebat. Volgens 
Brinkhorst is de lijn van Tommel gevaarlijk, omdat gesuggereerd wordt dat Neder-
land buiten de internationale machtsverhoudingen kan staan. Nederland zet zich-
zelf zo buitenspel, aldus Brinkhorst. 193 

Eind 1980 laait de kernwapendiscussie binnen D'66 opnieuw op. Een van de onder-
delen van het nieuwe beleidsprogramma van D'66 is het hoofdstuk dat handelt over 
het onderwerp vrede en veiligheid. In de door het hoofdbestuur gesteunde concept-
tekst van dit deel van het nieuwe beleidsprogramma, dat op de agenda staat van de 
Algemene Ledenvergadering van 31 oktober en i november 1980, wordt voorgesteld 
om een passage op te nemen waarin de modernisering van de NAVO-kernwapens en 
de plaatsing ervan in Nederland weliswaar aan voorwaarden wordt verbonden, maar 
niet wordt uitgesloten. Het streven naar terugdringing van het aantal NAVO-kernwa-
pens wordt op de eerste plaats gesteld. Indien het niet lukt om de wapenwedloop een 
halt toe te roepen, zal plaatsing in Nederland worden afgçwezen.I94  Wanneer er wel 
resultaten worden geboekt in het kader van het terugdringen van het aantal kernwa-
pens, zal plaatsing in Nederland worden toegestaan. Deze aanbeveling druist in 
tegen het besluit dat het partijcongres in december 1979 heeft genomen. Het verschil 
in opvatting splijt het hoofdbestuur van D'66: een minderheid van het hoofdbestuur 
is het niet met de aanbeveling eens. Volgens hen is het extra veiligheidsrisico als 
gevolg van modernisering niet wenselijk en niet noodzakelijk. Daarom dient plaat-
sing van nieuwe kernwapens in Nederland afgewezen te worden. Alleen als ontwik-
kelingen in de internationale veiligheidssituatie daarom vragen, kan het nodig zijn 
dat D'66 zich opnieuw over dit standpunt beraadt.  195  Het minderheidsstandpunt 
weerspiegelt de lijn-Tommel die eind 1979 onderwerp van discussie was. Het 
meningsverschil in de partijtop leidt tot het besluit het congres twee verschillende 
teksten voor te leggen met betrekking tot de modernisering van de kernbewapening: 
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een aanvankelijk door het hoofdbestuur aangenomen concepttekst en een alternatie-
ve tekst die de opvatting van de minderheid in het hoofdbestuur weergeeft. De paral-
lel tussen de kernwapendiscussie en de discussie over het progressief akkoord die 
begin jaren zeventig de partij tot op het bot verdeelde, is snel getrokken. De twee 
alternatieve teksten waarmee het hoofdbestuur het congres verrast, sluiten elkaar uit 
en dat betekent dat er tot in de top van de partij twee tegengestelde meningen leven. 
Volgens geruchten op het congres zou de alternatieve tekst inmiddels op de steun van 
een meerderheid van de hoofdbestuursleden kunnen rekenen. Opmerkelijk is een 
motie van orde, ingediend door partijleider Terlouw, waarin hij het congres vraagt of 
hij, als partijleider, zijn congresrede zal houden voor de afhandeling over het thema 
vrede en veiligheid, en daarin zal aangeven waar hij staat en welke conclusies hij aan 
de stemming zal verbinden. Massaal stemt het congres tegen de motie. Het congres 
laat de partijleider weten dat het de stemming over de kernwapens zelfstandig wil 
afronden, zonder daarin geleid te worden door de mening van de partijleider, en ook 
zonder de hypotheek die Terlouw in de rede op de discussie zou kunnen leggen, door 
te dreigen met aftreden in geval het congres een besluit zou nemen dat hij niet wenst 
uit te voeren. Het eensgezinde 'nee' tegen de motie-Terlouw is een in het oog sprin-
gend voorbeeld van hoe de partijdemocratie binnen D'66 kan werken. 

In een amendement van Suzanne  Bischoff  wordt in principe 'nee' gezegd tegen 
nieuwe kernwapens in Nederland, maar wordt ruimte overgelaten voor een her-
overweging van dat standpunt, indien daartoe een noodzaak zou bestaan. Een iets 
andere formulering dan de oorspronkelijke lijn-Tommel, maar voldoende genuan-
ceerd om het congres te overtuigen. Het amendement van  Bischoff  wordt met grote 
meerderheid overgenomen. De uitkomst van de discussie is dat D'66 zich uitspreekt 
tegen plaatsing van raketten voor de middellange afstand, maar dit standpunt 
afhankelijk maakt van de uitkomsten van een actief wapenbeheersingsbeleid. Een 
definitief standpunt wordt dus in de tijd vooruit geschoven, hangende de onder-
handelingen over wapenbeheersing die de politieke discussie nog de nodige tijd zul-
len beheersen. Niemand is helemaal tevredengesteld, maar er is een verantwoorde 
beslissing genomen. Na afloop van het congres in Utrecht concludeert partijleider 
Terlouw dat de discussie weliswaar verhit was, maar tevens heeft aangetoond dat de 
besluitvorming binnen D'66 toch op een gedegen en democratische wijze kan 
geschieden. 'Het democratisch gehalte van de vaak felle en emotionele discussies 
over de al of niet plaatsing van kernwapens voor de middellange afstand was hoog, 
en het genomen besluit getuigt mijns inziens van het verantwoordelijkheidsbesef 
dat onlosmakelijk met democratie is verbonden. Voor velen is het congres in 
Utrecht een belevenis geweest die ver uitging boven het deelnemen aan een vergade-
ring',196  aldus de partijleider. Partijvoorzitter Henk Zeevalking slaakt een zucht van 
verlichting: 'ik ben blij dat het goed afgelopen is. Je weet het maar nooit met dat 
systeem van ons."  97  

Het in november 1980 ingenomen standpunt bepaalt drie jaar lang het standpunt 
dat D'66 in de Tweede Kamer inneemt tijdens de intensieve en vaak verhitte debat- 
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ten over de kernwapen-problematiek. Intussen wijzigen wel de omstandigheden  j sta 
de Verenigde Staten treedt een nieuwe president aan (Reagan), de relatie met de Z1 
Sovjet-Unie verhardt en in  Geneve  beginnen moeizame onderhandelingen over een ofl 
ontwapeningsakkoord (Start). Binnen D'66 roepen de veranderende omstandighe  
den de vraag op wanneer het moment komt om het ingenomen standpunt- aan te 1 tOC 

passen. In de maanden voorafgaand aan het partijcongres in november 1983, waar va 
de resolutie 'Vrede en veiligheid' op het programma staat, gaan er binnen de partij CO1 

opnieuw stemmen op om een absoluut 'nee' tegen kernwapens uit te spreken. Een 
'Intern Vredesberaad D'66' bereidt een motie van die strekking voor. De Tweede- g1s 

Kamerfractie is echter bang dat daarmee alle speelruimte wordt weggegeven en ook 1 

het hoofdbestuur is in meerderheid nog steeds tegen een onomwonden 'nee, dat vrO 

D'66 in dezelfde machteloze positie zal brengen als de PVDA, die wel voor dit stand- De 

punt heeft gekozen en vervolgens niet meer serieus wordt genomen. In een groot die 

interview in de Volkskrant op de dag van het congres bepleit Hans van Mierlo wat hij mel 

ook later tijdens het congres zal verwoorden: 'Waarom Zal D'66 het principegevecht bul 

beginnen, nu de Sovjet-Unie het waarschijnlijk eindigt? Wij zijn niet geroepen oiii De 

het verleden af te straffen maar om van de komende periode te maken wat er van te ver 

maken is. n'66 is de enige oppositiepartij die vanuit een geloofwaardige positie crc- dali 

atief kan opereren. Waarom zouden wij die prijsgeven?'198  Met 254 stemmen voor 
en 316 tegen worden de 'nee'-moties verworpen en bevestigt het congres met grote aan 

1 zal meerderheid het 'nee, tenzij'-standpunt, niet in de laatste plaats overtuigd door het 
pleidooi van Van Mierlo. grar 

Kenmerkend voor de kernwapendiscussie binnen D'66 is dat het onderwerp, in 
tegenstelling  tot bij andere partijen waar men onderling van mening verschilt, open 
en zakelijk wordt bediscussieerd. Binnen de partij waren weliswaar verschillende 
meningen vertegenwoordigd, maar de discussie vond plaats op grond van inhoude- 
lijke argumenten. De uitkomst van de discussie tussen 'principiëlen' en realisten is 
een 'realistisch' standpunt met een 'principieel' doel: het uiteindelijk verdwijnen 
van alle kernwapens. D'66 toont met de uiterst gevoelige kernwapendiscussie aan t 

op een pragmatische wijze met gecompliceerde politieke problemen te kunnen 
z omgaan. 

Vervroegde verkiezingen? 

In februari 1980 houdt de partijtop van D'66 vanwege oplopende spanningen in het 
kabinet-Van Agt-Wiegel serieus rekening met een mogelijke kabinetscrisis.` In 
besloten  kring worden voorbereidingen getroffen voor het geval er vervroegde ver-
kiezingen  zullen worden gehouden. Beide vice-voorzitters en de publiciteitscoördi-
nator schrijven een nota 'Voorbereiding tussentijdse Tweede-Kamerverkiezingen' 
en Jan Veldhuizen  komt met de nota 'Verkiezingsstrategie', die wordt besproken op 
de hoofdbestuursvergadering van  ii  en iz januari 1980.200  In deze vertrouwelijke 

nota lanceert Veldhuizen het idee van 'Het progressief initiatief': D'66 zal in de aan- 
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staande verkiezingscampagne haar eigen gezicht laten zien en daarbij het initiatief 
zelf in handen nemen zodat andere partijen moeten volgen in plaats van anders-
om.201  

r De nota krijgt een vervolg in de vorm van de nota 'Verkiezingscampagne 1980 (of 
toch '81?)'.202  Hierin geeft Veldhuizen de concrete speerpunten voor de campagne 
van D'66 aan: werkgelegenheid, energiebeleid, innovatie en milieu. Meer dan ooit 
concentreert D'66 zich op onderwerpen in de sociaal-economische sector. Daar-
naast zal de partij zich wederom duidelijk uitspreken op het punt van de technolo-
gisering en bureaucratisering, de paradepaardjes van Jan Terlouw. 

Terlouw verwacht dat na de volgende verkiezingen, of dat nu reguliere of ver-
vroegde verkiezingen zijn, opnieuw een kabinet-Van Agt-Wiegel zal aantreden.203 

De verhoudingen tussen CDA en PVDA zijn nog steeds zodanig dat een coalitie van 
die twee partijen, eventueel met D'66, niet waarschijnlijk lijkt. Omdat een kabinet 
met CDA en VVD door het D'66-congres nog steeds wordt uitgesloten, verwacht Ter-
louw dat zijn partij ook na nieuwe verkiezingen in de oppositie zal plaats nemen. 
De enige andere mogelijkheid is een minderheidskabinet van PVDA en D'66. Op een 
vergadering van het hoofdbestuur houdt Terlouw die mogelijkheid open,204  al zal 
duidelijk zijn dat zo'n kabinet geen schijn van kans maakt. 

De eerste uitwerkingen van de verkiezingsstrategie en de campagneopzet geven 
aan hoe serieus de verwachting bij D'66 is dat het kabinet-Van Agt voortijdig ten val 
zal komen. Zo ver zal het echter niet komen, en dus heet het nieuwe verkiezingspro-
gramma van de Democraten gewoon 'Verkiezingsprogramma 1981-1985'. 

Verkiezingsprogramma 1981-1985 

'Tussen betonnen administratietorens en kerncentrales die niet alleen de hori-
zon vervuilen, verdwalen we steeds dieper in de slagschaduwen van bureaucra-
tie en techniek. We laten een spoor na van registratienummers en ponskaarten. 
Onze wereld wordt steeds smeriger, giftiger en explosiever. Natuurlijk, arm 
zijn we niet. Zelfs de minstbedeelden in ons land hebben, ondanks toenemen-
de onzekerheid, meer dan ooit tevoren. Maar met ons geld kopen we voedsel 
zonder smaak, status zonder diepgang, vakantie aan vervuilde zeeën, vlucht-
middelen uit de werkelijkheid. We kunnen zo doorgaan, maar steeds meer zul-
len we dan slaven worden van onze eigen drift tot produceren en organiseren, 
en steeds meer zullen we merken dat de dingen waar het werkelijk om gaat, ons 
tussen de vingers doorglippen. We kunnen ook uit de tredmolen stappen en 
met nieuwe ogen om ons heen kijken. Waar willen we naartoe, hoe kunnen we 
daar komen, wat staat ons daarbij in de weg? We kunnen ons technisch ver-
nuft, ons organisatietalent, dat we nu laten doldraaien in reusachtige, onbe-
stuurbare structuren, weer proberen dienstbaar te maken aan een samenleving 
op menselijke maat. 
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Dat vergt radicale beslissingen. Willen we zoals gebruikelijk eigenlijk wel 
iets anders, maar tegelijk meer van hetzelfde? Dan schuiven we die beslissingen  
voor ons uit, in de hoop dat de problemen vanzelf wel weer overgaan. En dat 
doen ze niet. ( ... ) 

Nieuwe problemen worden met oude middelen te lijf gegaan. Het gaat 
allang niet meer alleen om "verbreding van het maatschappelijk draagvlak" of 
om "herstel van het economisch draagvlak" en zelfs niet meer om een overig  
broodnodige combinatie van die twee. Het gaat om veel meer en wanneer de 
politiek hijgend zo'n tien jaar en meer achter de werkelijke problemen blijft 
aanhollen en, sterker nog, niet eens meer de tijd vindt om de problemen duide-
lijk te stellen, dan brengt ze de democratie in gevaar. ( ... ) 

Wie voor D'66 kiest, kiest voor een mentaliteit en een methodiek, die  dc  
vaste gereedschappen van onze volksvertegenwoordigers zijn. Een mentaliteit 
die ons niet in de steek zal laten, wanneer problemen opdoemen die nu nog 
niet te voorspellen zijn. En dan hebben we het over de mentaliteit en de 
methodiek van de menselijke maat, want dat is het enige doeltreffende wapen 
tegen de bureaucratisering en technologie, die wij de baas moeten blijven. ( ... ) 

D'66 wil met man en macht streven naar herstel van het maatschappelijk 
evenwicht. Niet met impotent machtsvertoon van de overheid tegenover de 
ongerusten, de onwelwillenden, de onzekeren of zelfs de onbeschaamden. Wel 
door de realiteit van de huidige ontwikkelingen onder ogen te zien en te besef-
fen dat het de burger allang niet meer gaat om x of y procent prijscompensatie, 
maar dat de materiële eisen maar al te vaak het vlagvertoon zijn van onuitge-
sproken immateriële eisen. D'66 wil het effectieve beleid daarom richten op 
vergroting van de immateriële keuzevrijheid voor iedereen, in het besef dat 
alleen daarmee het materialisme uit onbehagen bestreden kan worden. ( ... ) 

Het onveranderlijke doel is een menswaardiger samenleving - dat heeft D'66 
gelukkig met andere partijen gemeen. Wat D'66 vooral onderscheidt, is een 
manier van denken en een manier van doen, een mentaliteit en een metho- 
de. '205 

Het is geen opbeurend beeld dat wordt geschetst in het D'66-verkiezingsprogramma 
1981-1985. De Democraten hebben er zelfs geen passende titel voor kunnen beden-
ken. In de inleiding wordt een beeld geschetst van mensen als 'slaven van onze eigen 
drift tot produceren en organiseren'. We hebben met z'n allen de greep op de ontwik-
kelingen verloren, is de boodschap van D'66-tekstdichter Ernst van Altena, van 
wiens hand de inleiding van het programma is. Het nieuwe verkiezingsprogramma 
van de Democraten is een sterk protest tegen de wereld van de overregulering, 
bureaucratisering  en milieuverontreiniging. De boodschap van het programma is 
overduidelijk: er is een trendbreuk nodig. De nationale en mondiale ontwikkelingen 
maken het noodzakelijk om 'uit de tredmolen' te stappen en de zaken weer zelf in de 
hand te nemen. De 'reusachtige, onbestuurbaar geworden structuren weer proberen 
dienstbaar te maken aan 'een samenleving op menselijke maat'. Vasthoudend aan de 
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oorspronkelijke beginselen van D'66 (geestelijke en politieke vrijheid, gelijkwaardig-
heid, individuele ontplooiingsmogelijkheden) wordt in het verkiezingsprogramma 
stelling genomen tegen het verkwistend verbruik van mensen ('opleiden tot werk-
loosheid'), van de natuur (energieverbruik, verontreiniging), van de bebouwde 
omgeving, tegen het 'materialisme als norm', tegen de overdreven nadruk op 'scoren', 
competitie en hokjesgeest. Overreglementering maakt burgers afhankelijk in plaats 
van vrij en zelfstandig. En ondertussen wordt de politiek steeds onmachtiger ten 
opzichte van de zich verder ontwikkelende bureaucratie en de technologische ont-
wikkeling. Het sombere beeld in het programma van D'66 is dan ook vooral een sig-
naal aan de politiek. De politiek is te veel bezig met het verdelen van de overvloed en 
negeert 'nieuwe schaarsten' als werkgelegenheid, levensruimte en energie. 

Opvallend is de expliciete verwijzing in het nieuwe programma naar de wortels 
van D'66, de vrijzinnig democratie, welke in de inleiding van het verkiezingspro-
gramma 'zuiver liberalisme' wordt genoemd.206  Voor het eerst in de geschiedenis 
van D'66 erkent de partij openlijk dat het zijn wortels heeft in de vrijzinnig-demo-
cratische traditie. Erg veel betekent deze erkenning echter niet. Het is de enige keer 
dat een dergelijke passage in het programma voorkomt. Het zal nog tot 1998 duren, 
voordat de Democraten weer naar ideologische terminologie zullen grijpen om de 
identiteit van hun partij te duiden.  

Low budget  campagne 

Na afloop van het najaarscongres 1980 richten alle blikken binnen D'66 zich op de 
aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onder leiding van Jan Veldhuizen 
gaat D'66 de campagne in. De belangrijkste verkiezingscampagne uit de geschiedenis 
van onze partij207, zo stelt de campagneleider. Zo groot mogelijk uit de bus komen is 
de simpele doelstelling van de Democraten. Velen zijn overtuigd van de winst die ligt 
te wachten. Eind 1980, op het moment dat de campagneplannen in het hoofdbe-
stuur worden besproken, schommelen de peilingen voor D'66 rond de ij a 16%, een 
uitslag die goed zou zijn voor 23 tot 25 Kamerzetels.208  Het campagneplan gaat uit 
van een met de peilingen vergeleken 'voorzichtige' verdubbeling van het zetelaantal: 
zestien zetels is het doel. Behalve de getalsmatige doelstelling stelt campagneleider 
Jan Veldhuizen in zijn campagneplan dat D'66 bij de komende verkiezingen even-
eens tot taak heeft de partij sterker te laten wortelen in de samenleving, zodat de par-
tij minder afhankelijk wordt van de schommelingen in de verkiezingsuitslagen. 
Daarnaast is regeringsdeelname een doelstelling van de Democraten, die na vier jaar 
oppositie opnieuw streven naar een progressieve regering, mèt D'66.209  

De verkiezingscampagne van de Democraten wordt een inhoudelijke campagne, 
waarin het eigen programma centraal staat. De campagne wordt erop gericht het 
vertrouwen in D'66 en in een keuze voor D'66 te vergroten. 'Progressief, onafhanke-
lijk, kritisch en redelijk', zo wil Veldhuizen zijn partij in de verkiezingscampagne 
neerzetten. De nadruk zal liggen op programmapunten als emancipatiebeleid, 

'75 



or 
1-rI 

is 
ve 
Ui 
D 
ce 
re 
kc 
le 

HOOFDSTUK 4 

( werkgelegenheid, het energie- en milieuvraagstuk en woningbouw. Meer in het 

I algemeen zal D'66 zich openlijk verzetten tegen het doemdenken en de technocrati- 
sering en bureaucratisering van de samenleving.210  Ook Veidhuizen weet dat behal-
ve het inhoudelijke verhaal ook de persoon van de lijsttrekker een belangrijke rol 
speelt. Zeker voor de Democraten is de lijsttrekker van groot belang. 'Je moet er 
niet aan denken dat Jan Terlouw onder de tram komt', schrijft Veidhuizen aan het 
hoofdbestuur.211  

Een aantal nieuwe slogans wordt overwogen. 'D66 fundamenteel anders', 'Terug 
naar beter' en 'Regeren zonder dogma's' worden echter allemaal afgewezen.  212  De 
leuze 'Het redelijk alternatief' blijft dus gehandhaafd. '...Ook in de tachtiger jaren', 
voegt Veldhuizen er voor deze gelegenheid aan toe.  213 

Alvorens Veidhuizen tot de uitvoering van zijn plannen kan overgaan, komt het 
echter eerst nog tot een forse ruzie binnen het hoofdbestuur van de partij. Een drei-
gend tekort op de partijbegroting doet het hoofdbestuur besluiten om het mes te 
zetten in de toch al niet al te ruime begroting voor de verkiezingscampagne. Tijdens 
de hoofdbestuursvergadering van 15 januari 1981 wordt besloten het begrote bedrag 
van 670.000 gulden dat nodig was voor het verkiezingsfonds terug te schroeven tot 
450.000 gulden.214  Meer geld is er niet. Veldhuizen weigert zich echter neer te leg-
gen bij een zo beperkt budget. 5oo.000 gulden is wat hij minimaal nodig heeft om 
een verantwoorde campagne te kunnen voeren. De 50.000  gulden die het campag-
neplan aan tekort oplevert, moet maar geaccepteerd worden, zo stelt hij. Jan Ter-
louw steunt de campagneleider. De lijsttrekker is van mening 'dat uitgegaan moet 
worden van de hoeveelheid geld die nodig is voor een goede campagne.'215  Het 
hoofdbestuur houdt echter vast aan een maximum van 450.000 gulden.216  Zonder 
dat een beslissing is genomen, gaat het hoofdbestuur uiteen. Veldhuizen beraadt 
zich op zijn positie. Hij weet niet of hij wel de verantwoordelijkheid wil dragen voor 
een campagne waarvoor structureel te weinig geld beschikbaar is. Tijdens de hoofd-
bestuursvergadering op 18 februari dreigen de eerste en tweede penningmeester met 
opstappen als er meer dan 450.000 gulden voor de campagne wordt uitgetrok-
ken.217 Een getergde Veldhuizen stelt daartegenover dat de toekomst van D'66 meer 
afhangt van het komende verkiezingsresultaat dan van het kloppen van de kas.218  
De impasse wordt pas doorbroken na interventie door Terlouw. Hij stelt voor 
5oo.00o gulden te budgetteren met een garantiefonds van het hoofdbestuur ter 
waarde van 50.000 gulden. Dit voorstel krijgt in het bestuur elf stemmen voor, vier 
tegen en één onthouding en wordt dus overgenomen.219  Voor Veidhuizen is dit 
bedrag onvoldoende, maar het hoofdbestuur is niet bereid om er nog iets bij te 
doen. Een kater voor de campagneleider is het gevolg.220  

Regeringsverantwoordelijkheid in zicht 

Naarmate de verkiezingen naderen neemt het optimisme binnen D'66 grotere vor- 
men aan. De partij is groter dan ooit (inmiddels telt de partij ruim 17.000 leden) en 
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electoraal ligt een succes binnen handbereik. Medio 1979 bespreekt het hoofdbe-
stuur de conceptstrategieresolutie voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. 
Binnen het bestuur bestaat verdeeldheid over de wenselijkheid van een coalitie van 
CDA, vvD en D'66.221  Secretaris-politiek Van Oorschot vindt zo'n coalitie 'een zeer 
ongewenste situatie'. D'66 zou alleen mee moeten doen aan een kabinet met CDA en 
PVDA waarin D'66 een volwaardige partner is.222  Partijvoorzitter Glastra Van Loon 
is gematigder. Van Loon benadrukt de zelfstandige opstelling van D'66, heeft een 
voorkeur voor samenwerking met de PVDA, maar wil in de resolutie eigenlijk niets 
uitsluiten.223  Beoogd lijsttrekker Terlouw noemt een combinatie met zowel VVD als 
D'66 'niet realistisch' maar ook hij wil niets uitsluiten.224  Uit de uiteindelijke con-
cepttekst blijkt de meerderheid van het hoofdbestuur deelname aan een centrum-
rechts kabinet toch te willen blokkeren. De resolutie stelt 'dat een kabinet in de 
komende regeerperiode zou moeten steunen op een ruime meerderheid in het par-
lement en zo zou moeten zijn samengesteld dat een progressief beleid kan worden 
gevoerd; dat naar haar oordeel het beleid van het huidige kabinet geen aanzet heeft 
gegeven tot oplossing van de problemen in de samenleving en dat daarom D'66 niet 
samen met VVD en CDA een kabinet zal vormen; dat de kans op de vorming van een 
PVDA-VVD-D'66-combinatie weliswaar klein moet worden geacht, maar dat deze 
combinatie in verband met mogelijke toekomstige verstrekkende verschuivingen in 
de Nederlandse partijpolitieke verhoudingen niet bij voorbaat mag worden uitge-
sloten.'225 

Het verkiezingscongres in februari 1981 neemt met overgrote meerderheid van 
stemmen de strategieresolutie van hoofdbestuur en Tweede-Kamerfractie over. 
Concreet zal D'66 na de verkiezingen streven naar een kabinet van PVDA, CDA en 
D'66 en als dat niet haalbaar is een combinatie van PVDA, VVD en D'66. Als derde 
optie wordt een minderheidskabinet van PVDA en D'66 opengehouden (niet erg 
waarschijnlijk, gelet op de uitspraak van Terlouw dat een dergelijk kabinet 'een 
ramp voor de werkgelegenheid zal worden226), de CPN wordt als coalitiepartner uit-
gesloten. Daarmee biedt D'66 de kiezers een duidelijke keuze tussen doorgaan op de 
weg van het huidige kabinet of een geheel andere koers met een progressief kabinet. 
Met de aanvaarding van de resolutie is D'66 de enige partij die in de aanloop naar de 
verkiezingen aangeeft welke koers bij de komende kabinetsformatie zal worden ge-
volgd. Tegelijkertijd wordt lijsttrekker Terlouw door het aannemen van de strategie-
resolutie in een moeilijke positie gebracht. Na de verkiezingen moet hij namens 
D'66 zonder enige speelruimte de formatieonderhandelingen voeren. Zonder wis-
selgeld wordt het moeilijk onderhandelen. Maar het congres heeft besloten, D'66 
zal alleen mèt de PVDA regeren. 

Uit kiezersonderzoek blijkt dat de groep zwevende kiezers in 1981 groter is dan ooit. 
Geschat wordt dat 30% van het electoraat nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. 
De verkiezingscampagne doet er dus ook echt toe. Voor D'66 is het zaak de veelbelo-
vende opiniepeilingen om te zetten in zetels. Als de peilingen geloofd mogen wor-
den, heeft Jan Terlouw de kaarten voor de formatie in handen. Terlouw wordt zelfs 
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getipt als toekomstig premier.227  Een groot D'66 is echter ook een bedrejg1g zeker 

nu D'66 zich als volkomen onafhankelijke stroming profileert, en dus ri nien  naar-

mate de verkiezingen naderen ook de aanvallen op D'66 toe. Na veertien jaar is er 

feitelijk niets veranderd. Nog steeds krijgt D'66 op grote schaal het verwijt te h  oren  

dat de partij niet duidelijk aangeeft welke keuze het maakt. Met welke partijen wil 

D'66 samenwerken en wat is nu feitelijk de identiteit van D'66? Het verwijt van 

onduidelijkheid blijkt niet geheel onterecht te zijn. Uit het kiezersonderzoek blijkt 

dat een r
elatiefgroot aantal kiezers D'66 niet kan plaatsen wat betreft de stellingna-

me van de partij op onderwerpen als abortus, inkomensverschillen en kernbewipe- 

fling. Respectievelijk 35%, 27% en 32% van de kiezers weet hierop geen antwoord 228 

Met name wat betreft abortus en kernbewapening is dit opmerkelijk, omdat  dc  par-
tij in deze debatten een prominente rol speelt. 

Het is voornamelijk het CDA dat door de Democraten onder vuur wordt genomen. 

Eerdere uitspraken als die van Hans Gruijters hebben de relatie al geen goed 

gedaan en ook tijdens deze verkiezingscampagne maken de D'66'ers weinig vrien-

den bij het CDA. In debat met PvDAvoorzitter Van den Berg stelt voorzitter Glastra 

van Loon: Als het CDA niet bestond, was de hele Nederlandse politiek zujverder.'22 

In een televisie-interview bevestigt Terlouw dit nog eens, een uitspraak die weinig 

helpt als de Democraten na de verkiezingen wel met het CDA samen een regering 

willen vormen. Jan Terlouw stelt verder: 'Noch het socialisme, noch het liberalisme 

heeft adequate antwoorden gegeven op de economische crisis waar we mee zitten, 

en hun woordvoerders zullen zich daarvoor in de verkiezingsstrijd moeten verant-
woorden. Viereneenhalf jaar beleid gedomineerd door een socialistische visie, in 
mei aanstaande drieèneenhalfjaar liberaal puinruimen, en al die tijd het CDA mede-

verantwoordelijk - waar heeft ons dat gebracht?'230, aldus de D'66-leider. 

D'66 wordt op haar beurt hard aangevallen door de VVD, die het genereren van 

negatieve publiciteit over D'66 tot campagneprioriteit nummer één heeft verheven. 

Bij de VVD is men bevreesd dat de D'66-aanpak aantrekkelijk is voor een deel van de 

die de VVD te conservatief vinden worden. De groei van D'66 onder-

graaft bovendien de meerderheid die CDA en VVD hebben en daarmee de kans op 
regeringsdeelname voor de VVD. De controverse tussen de VVD en D'66 speelt in de 

campagne dan 00k een belangrijke rol.231  Lijsttrekker Wiegel maakt het Terlouw 

regelmatig moeilijk door D'66 te verwijten dat de partij de vm uitsluit als coalitie-

partner. In reactie op het uitsluiten van de VVD door D'66 kiest Wiegel ervoor expli- 
ciet open te staan voor iedere mogelijke regeringssamenwerking, waarmee hij zich 
afzet tegen de volgens hem onredelijke houding van de Democraten en Terlouw 

dwingt om een standpunt te verdedigen dat niet het zijne j5232 

Alle grote partijen en de hele vaderlandse pers vallen erover dat het programma 
van n'66 een tekort oplevert van zes miljard gulden aan het eind van de regeringspe- 

riode. stemmingmakerij, aldus Jan Terlouw: 'Zes miljard tekort ongeveer in 1985. 

Dat is mij ontzettend meegevallen! Dat betekent dat als wij ons ambitieuze 

programma zoals dat er nu ligt zo zouden uitvoeren en het begrotingstekort terug- 
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die haar campagne vrijwel volledig op D'66 richtte, heeft D'66 een deel van die ver-
wachte winst toch weer moeten inleveren. Het gaat daarbij echter niet om grote 
aantallen stemmen. Uit kiezersonderzoek blijkt dat de anti-D'66-houding van de 
VVD de partij slechts een gering aantal stemmen heeft gekost. 238 

De winst van D'66 is vrijwel uitsluitend afkomstig van het CDA en de PVDA. D66 
trekt relatief veel nieuwe en jonge kiezers en kiezers die in 1977 thuisbleven. Maar 
de winst is vooral te danken aan voormalige kiezers van andere partijen. Ruim 42% 
van de winst is afkomstig van andere partijen.239  Werd in 1971 de winst van D'66 
(van zeven naar elf Kamerzetels) nog afgeschilderd als een 'teleurstellende uitslag, 
dit keer moet iedereen de winst van D'66 erkennen. Alhoewel er ook dit keer weer 
mensen in andere partijen zijn die D'66 als 'verliezer' betitelen omdat de partij niet 
de in de peilingen verwachte winst heeft geboekt. Het zal de Democraten niet 
deren. Met 17 zetels is D'66 groter dan ooit. De opgaande lijn waarin D'66 sinds 
1977 zit, zet zich onverminderd voort. 

Het nieuwe D'66 

Het D'66 van na de collectieve bij na-doodervaring is bijna niet te vergelijken met 
het D'66 van voor die tijd In plaats van de radicale vernieuwingsbeweging presen-
teert D'66 zich als een 'redelijk alternatief', een positief geformuleerde typering die 
gematigdheid uitstraalt, die de partij neerzet als alternatief voor de andere partijen, 
zichzelf daarmee een positie te midden van die partijen verwervend. Dat beeld 
wordt nog eens versterkt door de aanduiding 'vierde stroming', een expliciete 
erkenning van de bestaande politieke stromingen (liberalisme, sociaal-democratie 
en confessionalisme) waartegen de vroegere vernieuwingsbeweging D'66 zich ver- 

Na het dramatische dieptepunt in 1974 toont D'66 in de periode 1975-1981 haar 
levenskracht. Dankzij de hernieuwde inspiratie van Jan Glastra van Loon, Jan Ter-
louw en Jan ten Brink komt D'66 de crisis van 1974-1975 te boven. De overtuiging 
die deze voorlieden van de partij hebben ten aanzien van de noodzaak van een partij 
als u'66 en hun mogelijkheid om deze overtuiging over te brengen op anderen, 
maakt dat D'66 terugkomt. Zij gebruiken de crisis als een breukpunt en nemen het 
'nulpunt 1974' als uitgangspunt voor een heropleving van D'66. Een nieuwe positio-
nering en een nieuwe boodschap vormen de basis voor de terugkeer van de partij op 
het politieke toneel. 

Een deel van de verklaring voor de relance van D'66 is gelegen in de manier waar-
op de partij inspeelt op de politiek-maatschappelijke situatie halverwege de jaren 
zeventig. Die nieuwe situatie wordt gekenmerkt door de gevolgen van de oliecrisis 
van 1973 en de daaropvolgende economische recessie. Daarnaast zijn nieuwe brand-
haarden in de wereld ontstaan en steken grote schandalen als  Watergate  en  Lock-
heed  de kop op. De tweede helft van de jaren zeventig is niet meer te vergelijken met 
een decennium eerder. Het optimisme van de jaren zestig heeft plaats gemaakt voor 
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de bezorgdheid en scepsis van de jaren zeventig. De problemen die zich in de eerste 
helft van de jaren zeventig reeds aankondigden en dankzij het rapport van de Club 
van Rome op de agenda zijn gezet, manifesteren zich meer dan ooit tevoren. Door 
overproductie dreigen grondstofvoorraden uitgeput te raken, afval en vervuiling 
leggen een grote druk op het milieu en de macht is meer dan ooit tevoren geconcen-
treerd in de handen van enkele grote ondernemingen en bureaucratische organisa-
ties. 

De sociale en politieke situatie halverwege de jaren zeventig leent zich uitstekend 
voor een herleving van een partij als D'66. Een aantal van de problemen waar D'66 

een decennium eerder al op wees, zijn meer dan ooit zichtbaar en merkbaar. Wij-
zend op die problemen kan D'66 opnieuw haar boodschap uitdragen. Op de nieuwe 
problemen hebben de 'oude' partijen geen antwoord, is opnieuw de boodschap van 
de Democraten. Maar de nadruk is verschoven. Anno jaren zeventig zit niemand te 
wachten op een partij die partijpolitieke vernieuwing bepleit, wel op een partij die 
ondogmatisch en ongebonden vooruitstrevende voorstellen doet om de actuele 
problemen aan te pakken. De 'drie Jannen' van D'66 (Terlouw, Van Loon en Ten 
Brink) beseffen dit als geen ander, en nadat zij van D'66 de vierde partij van Neder-
land hebben gemaakt, krijgt de partij in de oppositie tegen het wankele kabinet Van 
Agt-Wiegel de ruimte om haar boodschap verder uit te dragen. In de gepolariseerde 
situatie kan de redelijke opstelling van D'66 goed voor het voetlicht worden 
gebracht. Terlouw, het gezicht van de partij, wordt, anders dan Den Uyl en Van Agt, 
in brede kring gewaardeerd en de redelijke, verstandige opstelling van de Democra-
ten wekt sympathie. Het redelijk alternatief slaat aan. 

Het links-liberale karakter van de Democraten komt in deze periode steeds dui-
delijker op de voorgrond, een ontwikkeling die ook in de volgende periode nog zal 
doorzetten. Ondertussen gaat de partij gemakkelijker dan vroeger de discussie aan 
over de eigen grondslagen en uitgangspunten en zijn de Organisatie en besluitvor-
ming binnen de partij aan bestudering en verandering onderhevig. Dit alles is het 
resultaat van een andere mentaliteit, die van het 'gewone partij willen zijn'. Een 
houding die met name een aansprekend etiket krijgt door de nieuwe positionering 
als 'vierde stroming', waarmee D'66 zich binnen de oude partijcultuur plaatst, in 
plaats, van ertegenover. Met deze zelfstandige positionering nemen de Democraten 
de critici een argument uit handen. D'66 kan niet meer worden getypeerd als 'bijwa-
gen' van welke andere partij dan ook. Ook electoraal staat D'66 met deze positie 
sterker. Kiezers worden aangetrokken door een politieke partij met een eigen 
gezicht en een eigen boodschap en niet door een 'bijwagen', of dat geschetste beeld 
nu terecht is of niet. 

In 1981 plukt de partij de vruchten van deze koers. Zes jaar na de collectieve bijna-
doodervaring is D'66 groter dan ooit. Zekerheid geeft dit positieve beeld echter 
allerminst. Typerend is de angst die de D'66'ers om het hart slaat als Jan Terlouw 
dreigt te vertrekken. Een andere aansprekende leider is niet voorhanden, dus Ter-
louw blijft. Indien Terlouw niet opnieuw de D'66-lijst had getrokken, zou de winst 
van de Democraten in 1981 waarschijnlijk niet zo groot zijn geweest. De kiezers van 
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D'66 tonen zich in 1981 opnieuw weinig honkvast. Van de kiezers die in 1977 op 
D'66 stemden, steunt slechts 63%  de partij in 1981 opnieuw.240  Van kiezersbinding 
is dus maar in beperkte mate sprake. Voor de nabije toekomst van D'66 zal dus veel 
afhangen van de toekomst van Jan Terlouw, op wiens populariteit de positie van 
D'66 grotendeels is gebaseerd. 

De interne partijorganisatie speelt in deze periode een prominente rol in de discus-
sies die in de partijgeledingen worden gevoerd. Als de partij in 1975 besluit zichzelf 
te reanimeren, is een ding duidelijk: wat de Organisatie van de partij betreft moet 
alles anders. De boodschap van de partijtop, dat D'66 niet langer zal streven naar 
opgaan in een nieuwe partij, maar als zelfstandige partij een toekomst heeft, bete-
kent dat de partij als Organisatie niet langer als tijdelijk beschouwd moet worden; Al 
spoedig, en mede dankzij de schuldenvrije status van D'66, worden de in 1973 geda-
ne voorstellen ten aanzien van de partijstructuur tot uitvoering gebracht. De tijde-
lijke noodstructuur van 1975 wordt omgezet in een definitieve partijstructuur. 

Toch buigt de commissie-Van Berkom zich in 1978 over de Organisatie van de 
besluitvorming binnen D'66 en brengen commissies over de stemadviescommissie 
en de kandidaatstellingsprocedures advies uit. Er bestaat binnen de partij veel kri-
tiek op de overvolle congresagenda's, die ertoe leiden dat het democratisch gehalte 
van de besluitvorming in de knel komt. De commissie-Van Berkom constateert dat 
het ideaal van het betrekken van alle of zoveel mogelijk mensen praktisch onhaal-
baar is. Het grote aantal deelnemers aan congressen belemmert het functioneren 
ervan. Toch wordt niet besloten tot een vorm van evenredige vertegenwoordiging of 
een partijreferendum. Van Berkom c.s. stellen dat het handhaven van de Algemene 
Ledenvergadering het beste past binnen de filosofie van D'66 om zoveel mogelijk 
mensen bij de besluitvorming te betrekken. Het systeem wordt dus niet veranderd. 
De oplossing van de problematiek wordt gezocht in het verbeteren van de voorbe-
reiding van de congressen. Het is deze werkwijze van 'bijschaven' door marginale 
maatregelen die typerend is voor de wijze waarop de Democraten omgaan met de 
botsende idealen op organisatorisch gebied. 

De Democraten hebben blijkbaar weinig geleerd yan eerdere ervaringen. De 
grote problemen met de democratische besluitvorming en de organisatiestructuur 
leiden slechts tot marginale wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement en de 
voorbereidingstrajecten voor de besluitvorming op het congres. Het zijn dezelfde 
discussies die werden gevoerd toen in de periode 1967-1969 de partijstructuur zijn 
vorm moest krijgen. De Democraten willen een ver doorgevoerde partijdemocratie, 
een open structuur en niet te veel worden ingekaderd. De gevolgen worden voorals-
nog voor lief genomen. 

In april 1979, drie jaar na de herleving, is de financiële positie van de partij nog 
niet ruim. De extreem lage organisatiegraad (2,7% van de D'66-kiezers is ook lid 
van de partij) breekt D'66 op. Bovendien betaalt liefst 40% van de leden de mini-
mumcontributie van 40 gulden.24' De campagne voor deTweede-Kamerverkiezin-
gen in 1981 slaat opnieuw een gat in de begroting. In totaal kost deze campagne 
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ton, ruim tweemaal zoveel als in 1977. Daarmee is het de duurste campagne van 
D'66 tot dan toe. Naar aanleiding van het ontstane begrotingstekort wordt de 
'Commissie-Scherp' in leven geroepen (Scherp staat voor saneringscommissie 
hoofdbestuur exploitatierekening partij) om bezuinigingsmaatregelen voor te stel-
len. 'Het gat van D'66' moet worden gedicht.242 

Na de heropleving van D'66 wordt zowel een nieuw partijprogramma (beleidsplan) 
geschreven als een nieuw verkiezingsprogramma. In het nieuwe beleidsplan geeft 
het nieuwe D'66 haar visie op de samenleving anno jaren zeventig, het verkiezings-
programma is bedoeld als basis voor het voeren van praktische politiek. 

Het opnieuw formuleren van de uitgangspunten van D'66 en de eigen visie op de 
samenleving is noodzakelijk om D'66 haar plaats in het politieke krachtenveld te 
laten heroveren. Zowel de visié van D'66 als de positie van de partij ten opzichte van 
de andere partijen wordt hierdoor duidelijker afgebakend. D'66 wil afrekenen met 
de beschuldiging dat de partij geen beginselen of ideologie zou hebben en een einde 
maken aan de interne kritiek op het tekort aan uitgangspunten en onduidelijkheid 
over de koers, wat bijna tot de ondergang van D'66 heeft geleid. De personen aan de 
top van de partij blijken hierin een belangrijke rol te spelen. Jan Terlouw en Jan 
Glastra van Loon gaan de zo nodige grondsiagendiscussie wel aan, waar Hans van 
Mierlo dit afhield. Van Mierlo had geen belangstelling voor grondslagendiscussies 
en was iemand die uitblonk in de improvisatie en de creatieve opwelling, Glastra 
van Loon en Terlouw zijn meer gericht op het bezinnen waar ze mee bezig zijn. Er 
bestaat een consensus dat het partijprogramma niet voldoende is om het handelen 
van de partij aan te toetsen. Door zogenoemde 'Actiebeginselen' te formuleren 
hoopt men hier duidelijker richting aan te geven. D'66 lijkt principiëler geworden, 
maar wat blijft is het uitgangspunt dat werken aan het partijprogramma niet iets is 
dat vlak voor de verkiezingen wordt gedaan waarna vier jaar gewacht kan worden 
tot de volgende verkiezingsstrijd. Met zoveel mogelijk mensen werken aan het pro-
gramma, voortdurend bijstellen en doorontwikkelen, ook in de periode tussen 
verkiezingen in, dat blijft kenmerkend voor D'66. 

Het onderwerp, en vooral de naamgeving van datgene wat 'beginselen' kan wor-
den genoemd, blijven echter gevoelig. In 1977 haalt Terlouw fel uit naar cDA-leider 
Van Agt, die stelt dat D'66 een beginselloze partij is. 

'Nog steeds denkt die man, die het indertijd toch tot hoogleraar heeft 
gebracht, naar het schijnt dat men pas een levensbeschouwing heeft als er een 
paar plechtige, hoogdravende paragrafen in een boekje worden geschreven. De 

L werkelijkheid is natuurlijk anders. Nooit zou D'66 de afgelopen jaren hebben 

109 
kunnen overleven, als niet een diepe politieke overtuiging de wortels waren 

l id 
geweest van ons politieke handelen. ik zeg: politieke overtuiging. Een partij die 
een religieuze overtuiging grondslag maakt van zijn politieke programma, kent 

JW 
het verschil niet tussen een kerk en een politieke partij. ( ... ) 
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Te vanzelfsprekend hebben de drie grootste partijen rondgeroepen dat het 
om hen ging en om hen alleen. Te arrogant hebben ze gemeend de confrontatie 
met elkaar en met D'66 uit de weg te kunnen gaan. Te vanzelfsprekend hebben 
ze het gevonden dat de kiezer zich in een van hen zou herkennen. ( ... ) 

Ook 1J'66 weet geen oplossingen voor alle problemen. Er zijn geen gemak-
kelijke oplossingen in deze complexe samenleving, maar we zoeken tenminste, 
we hebben onze ogen wijd open en we geven aanzetten voor oplossingen, we 
wijzen richtingen aan.'243  

Tegelijk is Jan Terlouw een van de D'66'ers die wel voorstander zijn van het opstel-
len van een beginselprogramma. 

De 'nieuwe' beginselen van D'66 worden samengevat opgenomen in de inleiding 
van het nieuwe verkiezingsprogramma onder de titel 'Actiebeginselen'. Omdat het 
nieuwe beleidsplan en de actiebeginselen in kleine kring zijn opgesteld en een brede 
discussie in de partij nog niet heeft plaatsgevonden, wordt in 1977 tevens het start-
sein gegeven voor een nieuwe grondsiagendiscussie. Het is niet zo dat de partij haar 
verzet tegen beginselen heeft opgegeven, maar het nieuwe D'66 gaat de grondsia-
gendiscussies wel gemakkelijker aan, overtuigd als zij is van de noodzaak de eigen 
uitgangspunten helder te formuleren. De grondslagendiscussie duurt tot eind 1979. 

Dan worden de nieuwe 'Uitgangspunten van denken en handelen van D'66' aange-
nomen. 
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II ri 

(De behoefte aan zekerheid is goed 
en moet daarom niet worden bevredigd.' 

Hans van Mierlo' 

De strijd om het premierschap 

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag wordt in CDA- en VVD-kringen al spoedig 
gespeculeerd over het aanvullen van de bestaande coalitie met D'66, om zo weer de 
vereiste Kamermeerderheid te verkrijgen.2  VVD-leider Wiegel roept D'66 reeds op 
de verkiezingsavond op om bij de CDA-VVD-combinatie aan te schuiven en ook CDA-

lijsttrekker Van Agt laat weten dat een centrum-rechtse coalitie aangevuld met D'66 

een serieuze optie iS.3  De Democraten zijn echter niet van plan om kiezersbedrog te 
plegen. 'Als D'66 heeft gezegd, die combinatie willen we niet, dan willen we hem 
niet. Dat veranderen we niet'4, zo stelt Terlouw in het debat na het bekend worden 
van de verkiezingsuitslag. D'66 heeft voor de verkiezingen samenwerking in een 
centrum-rechtse coalitie uitgesloten en hoezeer lijsttrekker Terlouw het met die 
blokkade ook oneens is,-hij is niet van plan op het besluit van zijn partij terug te 
komen. Hij verklaart in de verkiezingsuitslag een duidelijke afkeuring van het 
-beleid van het centrum-rechtse kabinet te zien. Het kan dus niet zo zijn dat D'66, 

dat tegen dat kabinet oppositie heeft gevoerd, nu diezelfde combinatie aan een 
meerderheid zal helpen.5  

Het alternatief is een regeringscombinatie van CDA en PVDA, eventueel met D'66. 

Doordat de Democraten een coalitie met CDA en VVD uitsluiten, zijn CDA en PVDA 

tot elkaar veroordeeld. Deze twee partijen hebben D'66 getalsmatig niet nodig voor 
een Kamermeerderheid, maar aangezien de Democraten fors hebben gewonnen, 
gaat iedereen er vanuit dat D'66 aan de nieuw te vormen regering zal deelnemen. 

In zijn advies aan de Koningin adviseert Terlouw (evenals als PVDA-leider Den 

Uyl) om een informateur de mogelijkheid van een kabinet van CDA-PVDA-D'66 te 
laten onderzoeken.6  De Koningin neemt echter het advies van CDA-leider Van Agt 
over. De CDA'ers De Koning en Lubbers krijgen de opdracht 'de mogelijkheden te 
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onderzoeken voor de vorming vaneen kabinet dat mag vertrouwen opeen zo breed 
mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging'.7 In de praktijk kunnen de twee 

informateurs echter niet veel anders dan de mogelijkheden voor de door Terlouw en 

Den Uyl geadviseerde centrum-linkse coalitie onderzoeken. 

Ten aanzien van Jan Terlouw zijn de verwachtingen buitengewoon hoog gespan-
nen. Van de D'66-leider wordt een bemiddelende rol verwacht in de strijd tussen de 
zwaargewichten Den Uyl en Van Agt. Volgens sommigen is Terlouw de aangewezen 

persoon om premier te worden van een kabinet van CDA, PVDA en D'66.8  Als leider 

van zo'n kabinet zou Terlouw het beste in staat zijn een dergelijke bemiddelende rol 

invulling te geven. 
De beantwoording van de vraag wie minister-president wordt van het te vormen 

centrum-linkse kabinet, is inderdaad de vraag waar het tijdens de formatie lange 

tijd om zal draaien. Maar de kandidaat die daarin de hoofdrol speelt, is niet Jan Ter-

louw. In Nederland is het immers een goede gewoonte dat de grootste partij de pre-
mier levert. En deze gewoonte wil het CDA in dit geval van harte in ere houden. De 
kandidaat voor de christen-democraten: Dries van Agt, de premier van het kabinet 
Van Agt-Wiegel. Terlouw is, net als Den Uyl, van mening dat van Van Agt niet 
gevraagd kan worden om minister-president te worden van een kabinet dat een heel 
ander beleid moet gaan voeren dan het kabinet aan het hoofd waarvan hij eerst 
stond.9  Voor Van Agt staat echter vast dat hij opnieuw minister-president wordt: 'Je 
kunt erover praten als over het weer, het blijft de mensen boeien, maar je kunt er 
niets aan veranderen'lO, zo stelt hij. Maar een afgedane zaak is het premierschap van 

Van Agt daarmee niet, en dat is voor een belangrijk deel te danken aan de houding 
die de CDA-leider zelf aanneemt. Van Agt geeft er herhaaldelijk blijk van grote moei-

te te hebben met het feit dat hij, door toedoen van D'66, veroordeeld is tot samen-
werking met de PVDA. Hoewel ook voor Terlouw de kandidatuur van Van Agt niet 
de voorkeur heeft, is de D'66-leider wel een stuk gematigder in zijn standpunt dan 

PVDA-voorman Den Uyl, die er als voormalig premier niets voor voelt om onder 
Van Agt te dienen." Terlouw heeft zo z'n bedenkingen tegen Van Agt, maar geeft 
vanaf het begin aan dat hij geen veto tegen de persoon Van Agt zal uitspreken. °P 
zo juni bevestigt de Adviesraad van D'66 dat Van Agt voor de post van minister-pre- 
sident niet door D'66 als ongewenst mag worden bestempeld.  12  Deze stellingname 
door de Democraten zal later in de formatie van doorslaggevend belang blijken te 
zijn. 

Van Agt blijft het zichzelf moeilijk maken. Tijdens een persconferentie stelt de 
kandidaat-premier dat het conceptregeerakkoord in essentie een voortzetting van 
het huidige centrum-rechtse kabinetsbeleid betekent. 'Het nieuwe beleid zal niet 
veel van het oude verschillen, misschien een vleugje meer PVDA"3, aldus Van Agt. 

Jan Terlouw reageert met een open brief aan Van Agt, waarin hij stelt dat als Van Agt 
zo tegen de zaken aankijkt, het voor D'66 onmogelijk wordt met Van Agt als pre-
mier in zee te gaan. 14 
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Op  ii  juli schrijft Terlouw een open brief aan de twee informateurs, waarin de 

)reed D'66-leider een poging doet om de impasse omtrent het premierschap op te lossen: 

'Gezien de patstelling zou het naar mijn mening ( ... ) het beste zijn als er noch 
een kabinet-Van Agt, noch een kabinet-Den Uyl kwam, maar een kabinet 
onder leiding van iemand anders uit het CDA (immers de grootste partij). ( ... ) 
Mij lijkt de enige oplossing dat zowel Van Agt als Den Uyl zelf afzien van het 
premierschap en meewerken aan de totstandkoming van een kabinet onder 
een andere kandidaat uit het CDA. ( ... ) Via u doe ik een beroep op Van Agt en 
Den Uyl om zich als kandidaat-premier terug te trekken.' 15 

Terlouw verwacht eigenlijk dat Van Agt degene zal zijn die het voorstel zal afwijzen, 
maar Van Agt reageert positief op de brief van Terlouw. Ook de PVDA-fractie voelt 

wel Voor het voorstel van Terlouw, maar het is Den Uyl die het idee van de D'66-lei-
der dwarsboomt.  16  In een gesprek heeft Den Uyl aan Terlouw laten blijken dat hij 
een premierschap van Terlouw als een mogelijke oplossing voor het probleem-Van 
Agt ziet.17  Terlouw als premier zou een goed alternatief zijn, hoewel het uiterst 

ongebruikelijk zou zijn dat de kleinste partij het premierschap krijgt toebedeeld. 
Den Uyl piekert er echter niet over om zich samen met Van Agt terug te trekken ten 

gunste van een andere kandidaat van het CDA. 

Met Den Uyl besluit Terlouw nog én poging te wagen en gezamenlijk de kandi-
datuur van Van Agt af te wijzen.18  Het 'nee' van Terlouw en Den Uyl heeft tot 

gevolg dat Van Agt zich wil beraden op zijn positie.  19  De gang van zaken bij de pro-

grammaonderhandelingen beviel hem toch al niet en de antipathie bij D'66 en PVDA 

tegen zijn kandidatuur voor het premierschap is de spreekwoordelijke druppel. In 
reactie op de twijfel bij Van Agt begint het CDA te schuiven. Oud-premier Zijlstra 
wordt gepolst voor het premierschap, maar hij weigert.20  Ook binnen de D'66-frac-
tie gaan stemmen op dat het CDA wel bereid gevonden kan worden om een andere 
kandidaat naar voren te schuiven. De fractie heeft aanwijzingen dat het CDA uitein-
delijk wel akkoord zal gaan met een andere premier.2' Als D'66 en PVDA blijven aan-
dringen, zal het CDA wei bereid worden gevonden om iemand anders naar voren te 

schuiven. 
De 'realist' Terlouw gelooft er echter niet meer in. In een interview op 4 juli geeft 

Terlouw de blokkade tegen Van Agt op.22  D'66 zal het premierschap van Van Agt 
niet per definitie uitsluiten, maar het CDA dient een discussie over dit onderwerp 
wel mogelijk te maken. Terlouw verzet zich tegen het dictaat van het CDA dat over 
het premierschap van Van Agt niet te onderhandelen valt. Aan de andere kant weet 
Terlouw ook dat de formatie van het kabinet dat D'66 voor de verkiezingen had 
belooft te zullen nastreven, niet tot stand zal komen zonder de acceptatie van Van 
Agt als premier. 

Met deze boodschap gaat Terlouw naar zijn fractie. Op  6 juli gaat de D'66-fractie 
na een lange avondvergaderingunaniem akkoord met de kandidatuur van Van Agt 
voor het premierschap, mits D'66 zich in het regeerakkoord en de zetelverdeling, 
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waarover nog verder onderhandeld moet worden, voldoende kan herkennen .23  Dc  
belangrijkste motivatie voor het besluit van de fractie is de herinnering aan de mis-
lukte formatie van 1977. D'66 wil geen voorwaarden stellen aan personen, zoals de 
PVDA dat toen heeft gedaan, niet in de laatste plaats vanwege de vele brieven en 
andere reacties die de partijtop vanuit de achterban heeft ontvangen en waarin  dc  
partij wordt opgeroepen geen personen te 'wraken' zoals Den Uyl dat destijds heeft 
gedaan, waardoor het tweede kabinet-Den Uyl niet tot stand kwam. 

Terlouw geeft toe dat zijn partij met grote tegenzin instemt met Van Agt als 
minister-president. Niet omdat D'66 iets tegen de persoon Van Agt zou hebben, 
maar wel omdat het de politieke duidelijkheid in de ogen van de Democraten niet 
ten goede komt als dezelfde man aan verschillende politieke combinaties leiding 
geeft .24  Aan de andere kant speelt mee dat Terlouw het steeds beter met Van Agt kan 
vinden. Toen D'66 en PVDA nog samen oppositie voerden tegen het kabinet-Van Agt I, 
kon Terlouw goed overweg met Den Uyl, maar die houding verandert gedurende de 
kabinetsformatie steeds meer. Van belang daarbij is de opstelling van Den Uyl in 
sociaal-economische vraagstukken, waarbij Terlouw meer de kant van Van Agt 
kiest. 25 

Door de strategie van D'66 wordt de PVDA voor een voldongen feit gesteld. Met 
de formatie van 1977 nog in het geheugen zal Den Uyl niet uit de formatie weglo-
pen. De PVDA kan het zich niet veroorloven opnieuw een formatie te laten stranden 
op de persoon van Van Agt en vervolgens in de oppositie te belanden. De PVDA 

moet nu wel door de knieën. De sociaal-democraten zullen het hun collega's van 
D'66 nog lang kwalijk blijven nemen. 26 

De verdeling van de zetels 

Op 19 juli bespreekt de D'66-fractie welke departementen de partij tijdens de for-
matieonderhandelingen zal claimen. Terlouw wil in ieder geval het ministerie van 
Economische Zaken (waarvoor hijzelf kandidaat is) en Buitenlandse Zaken of Bin-
nenlandse Zaken. Hetgeen niet wil zeggen dat de Democraten met twee ministers-
posten genoegen zullen nemen. Defensie wil de partij in ieder geval niet.27  

Den Uyl blijkt, tegen zijn beweringen tijdens de verkiezingscampagne in, toch 
samen met Van Agt in één kabinet te willen gaan zitten. Aanvankelijk claimt Den 
Uyl de post van Financiën, om in een later stadium het ministerie van Sociale 
Zaken tot het Zijne te maken.28 Den Uyl verbindt daaraan wel de voorwaarde dat 
het werkgelegenheidsbeleid aan het ministerie van Sociale Zaken wordt toege-
voegd. Tevens dient de minister van Sociale Zaken 'integrerend minister voor de 
sociaal-economische  sector' te worden.29  Den Uyls eis wordt overgenomen in het 
voorstel van de drie informateurs (Van Thijn is inmiddels als derde informateur 
aangeschoven) voor de zetelverdeling. 

D'66-leider Terlouw is woedend over het voorstel.30  Het besluit om van Sociale 
Zaken een soort 'superministerie' te maken is voor Terlouw onacceptabel. Door het 
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het ministerie waarvoor hijzelf de kandidaat is, dat van Economische 
l esluit wordt  vaardbaar uitgeMeed. In een artikel in Het Parool stelt Terlouw dat 
Zaken, Oflfl integrerend minister wordt, het kabinet er niet zal komen.31 Er is 
i ndien hij gee1.. geen rekening gehouden met de belangen en wensen van 
volgens hem 

eekt zich het feit dat er geen informateur van D'66-huize bij de onder-
p66. Hier s betrokken. 
ha ndelingeø bespreken de drie beoogde Coalitiepartijen een zetelverdeling 6-6-3 

20 JU terspo5t en 7-7-2 voor de staatssecretarissen32 Volgens het voorstel 
voor de je ministers (Economische Zaken, Defensie en Verkeer en Waterstaat) 
krii D 6 df  retarissen  (Defensie en Justitie). Terlouw, die niet tevreden is met 
en twee staatS 

laimt behalve de reeds toegezegde posten het vice-premierschap, als-
het voorstel, 

 C 
staatssecretaris. Tot grote verbazing (en boosheid) van Terlouw gaan 

mede een ..tr
a 
 ateurs als  d&twee andere partijen zonder probleem akkoord met 

zowel de info
rtn 
 BovendienhoeftID'66geenstaatssecretarisvoorDefensieteleveren.33  

deze extra C 
toe de zetelverdeling  in zijn fractie te zullen bespreken. Twee dagen 

Julouw zet. nodig om akkoord te gaan met de voorgestelde zetelverdeling. Aan 
heelt de fractie  liet akkoord wordt nog wel één voorwaarde gekoppeld: de minister van Economi- 

sche Zaken dient de i
ntegrerend minister voor de sociaal-economische sector te 

worden. ook op dit punt krijgen de Democraten hun zin.34  

2gefl later vergadert de D'66-fractie over de verdeling van de ministers- 
Een paar een maand daarvoor, op 13 juni, heeft de nieuwe fractie ook al 
posten. RiJim de verdeling van de belangrijkste functies, mocht het tot regerings-
gesp roken 

over 
Lijsttrekker Terlouw zal in ieder geval minister worden en ook 

deelname kom erl  
Laurens-jan B

rinkhorst wil graag een kabinetspost. Terlouw wil echter liever dat 
oorzitter wordt. Een ervaren n'66'er zou de fractie moeten gaan 

Brrnkhorstfctv 
wordt. Terlouw oppert dat Brinkhorst na twee jaar leiden indien hijzelf minister 

en 
pl 

maken voor een nieuwe beoogd lijsttrekker uit de nieuwe lich- 

ti
aats zou 
ng Kaierl'

35  Deze nieuwe lijsttrekker zou Pieter ter Veer kunnen zijn.36  
adering eind juli wordt Brinkhorst, de buitenlandspecialist van 

Tijdens de vergaagd f hij minister van Defensie wil worden. Maar Brinkhorst wei- 
n'66, toch er 
gen. °7  Dc  te 

voor zijn afwijzing is de positie van D'66 ten aanzien van het nucle- 
aire vraagstuk. e Partij van de Arbeid, die de 'nuloptie' voorstaat, zal, als het kabi-

flet tot pLiat51fl 
besluit, uit het kabinet stappen.  38 Brinkhorst heeft dus geen enkele 

marge, c1vji1 
hij in de partij steeds heeft verdedigd dat D'66 onder de huidige 

OniStandigliA'en tegen plaatsing is, hetgeen iets anders is dan nooit plaatsen. Brink-

horst is ba or` 
dat het binnen D'66 tot een scheuring zal komen indien hij moet 

beslissen OIii t
och tot plaatsing over te gaan, zoals eerder tijdens het kernwapende-

bat heeft 0reigd. En een scheuring van zijn eigen partij is Brinkhorst het minister-

schap niet  va° rd.39  

Brinkh orst stelt voor Hans van Mierlo, op vakantie in Spanje, voor te dragen 

vOc de post 
Defensie. Dat Brinkhorst dat van tevoren niet even met Terlouw 

heeft ovcrlegW is te zien aan de partijleider, die verschrikt opkijkt als de naam van 
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Van Mierlo valt. Tijdens een rondje in de fractie over de vraag wie er, als 13'66 gaat 
meeregeren, 'ministeriabel' worden geacht, hebben onder meer Jacob Kohnstamni, 
Ernst Bakker en Aad Nuis als tweede man na Terlouw, ook al Hans van Mierlo als 
ministeriabel genoemd.40  'Nee, nou krijgen we dat weer!', is de nonverbale reactie 
van Terlouw, die niet bepaald zit te wachten op een terugkeer van de oude partijlei-
der en de vergaderzaal uitloopt om zich op zijn werkkamer te beraden.41  Maar ook 
Terlouw kan niet ontkennen dat Van Mierlo de beste kandidaat is voor de post van 
Defensie, en dus wordt Van Mierlo teruggeroepen uit Spanje om zijn rentree in  dc  

Nederlandse politiek te maken. 42 
Over de overige ministersposten is men het vervolgens snel eens De burgemees-

ter van Rijswijk en tevens partijvoorzitter Henk Zeevalking gaat het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat leiden. Ineke Lainbers, in de D'66-hoofden eigenlijk voorbe-
stemd om minister van Milieubeheer te worden, moet genoegen nemen met het 
staatssecretariaat op dit terrein. Wim Dik wordt bij Terlouw staatssecretaris op Eco-
nomische Zaken, hetgeen betekent dat de andere kandidaat, Maarten Engwirda in 
de fractie blijft. Terlouw zal zich als minister met name richten op de industriële 

vernieuwing en het energiebeleid. Dik neemt het financieel-economische beleid 
voor zijn rekening. Michiel Scheltema wordt staatssecretaris van Justitie, ten koste 
van de andere kandidaten Gerrit Mik en Elida Wessel, en hoewel D'66 op dit depar-
tement eigenlijk een minister wilde.43 Laurens-Jan Brinkhorst ten slotte, wordt 

toch gevraagd om fractievoorzitter te worden, een vraag waar hij wei 'ja op zegt. 

Op 3 augustus brengen de informateurs hun eindverslag uit aan de koningin. OP 
basis van dit verslag, waarin de informateurs concluderen dat er bij de formatie van 
het beoogde kabinet verder geen grote problemen meer worden verwacht, is de 
koningin van zins een formateur te benoemen. Opnieuw zijn de Democraten niet 
gekend in de stap van de informateurs. Jan Terlouw verwacht in tegenstelling tot de 
informateurs dat de problemen nog lang niet zijn opgelost en laat het staatshoofd 

weten geen advies uit te kunnen brengen dat tot de benoeming van een formateur 

moet leiden. Omdat de Koningin te kennen geeft hoe dan ook een formateur te zul-
len benoemen, adviseert Terlouw geclausuleerd (want onder druk van de omstan-
digheden) om drie formateurs te benoemen, van elke"partij een. Aangezien Van 
Thijn en Kremers reeds de beoogde formateurs zijn, maakt dit voorstel geen kans. 
Terlouw besluit er geen halszaak van te zullen maken, maar laat in een persverkla-

ring weten het niet eens te zijn met de procedure. 44 

Op 16 augustus legt Van Agt opnieuw een 'bom onder de formatiepoging . 45 

Naar aanleiding van de reactie van werknemers- en werkgeversorganisaties op het 
conceptprogramma-akkoord wil het CDA een bezuinigingspakket ter grootte van 4'5 

miljard gulden aan het akkoord toevoegen. In een interview laat Van Agt weten dat 
indien D'66 en PVDA hiermee niet akkoord gaan, de formatie mislukt is.46  De fractie 
van D'66, toch al niet gelukkig met de wijze waarop Van Agt via de media tracht te 
onderhandelen, reageert middels een persverklaring: 
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'De CDA-fractie moet nu kiezen. Of de voorstellen zoals ze er liggen ( ... ) wor-
den aanvaard en het kabinet komt op korte termijn tot stand, of de CDA-fractie 

moet zijn onderhandelaar, tevens beoogd premier, machtigen om uit te spre-
ken dat het kabinet er niet kan komen. ( ... ) De geloofwaardigheid van de 
politiek is in het geding, de grens van wat de politieke moraal verdraagt is 
bereikt.'4  

Ook de formateurs wijzen de eis van Van Agt af. Hun eindvoorstel zal aan de drie 
betrokken fracties ter accordering worden toegestuurd. De fracties van D'66 en 
PVDA gaan al snel akkoord met het bereikte akkoord. De problemen komen zoals 
verwacht van de kant van het CDA. Van Agt laat weten geen premier te willen zijn 
van een kabinet op basis van de gemaakte afspraken. Dit is voor een deel van de 
CDA-fractie reden om tegen het eindvoorstel te stemmen. Hoewel het akkoord van 

35 van de 48 fractieleden van het CDA betekent dat het beoogde kabinet over een 
meerderheid in de Tweede Kamer beschikt, betekent het 'nee' van het CDA een 
breuk in de formatie. 48 

D'66-leider Terlouw, die zijn advies van begin augustus bevestigd ziet, is bepaald 
niet te spreken over de wijze waarop Van Agt de formatie laat mislukken. Het oor-
deel van één man mag geen belemmering zijn om een kabinet tot stand te brengen 
dat een meerderheid van het parlement wenst, reageert Terlouw.49  In de consulta-
tieronde die volgt, adviseert Terlouw de Koningin om WF. de Gaay Fortman te 
benoemen als informateur, een advies dat wordt opgevolgd.50  Voor Van Agt is de 
benoeming van de CDA-senator, die zich tijdens de formatie kritisch heeft uitgelaten 
over het handelen van Van Agt, echter niet te verteren. Voor Van Agt is de grens van 
zijn kunnen bereikt. Oververmoeid door de zware formatieonderhandelingen 
treedt hij af als fractievoorzitter.' Van Agt blijft beschikbaar voor het premierschap, 
maar Ruud Lubbers mag zijn taak als onderhandelaar voortzetten. 

Lubbers komt meteen met een serie compromisvoorstellen. De 4,5  miljard aan 
bezuinigingen gaan van tafel, alsmede het werkgelegenheidsplan van Den Uyl, 
zolang voor dit plan nog geen financiële dekking is gevonden.52  Terlouw steunt de 
voorstellen van Lubbers, waarmee Den Uyl opnieuw voor het blok wordt gezet. 
Wetend dat hij niet anders kan, gaat Den Uyl akkoord. Zo wordt op i september 
dan toch nog de enige mogelijke en op basis van de verkiezingen te rechtvaardigen 
uitkomst van de kabinetsformatie gerealiseerd. Het is een resultaat dat de Democra-
ten in hun zak kunnen steken. De combinatie van CDA, PVDA en D'66 was immers 
de combinatie waarmee de partij de verkiezingen was ingegaan. Op  io september 
vinden het constitutioneel beraad en de beëdiging plaats en is D'66 voor de tweede 
keer in haar bestaan regeringspartij. 
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Demissionair na 35  dagen 

Na de beëdiging blijft het lang stil rond het kabinet-Van Agt  ii.  Op 12 oktober,  de 
dag dat de premier de regeringsverklaring zou moeten voorlezen, komt de medede-
ling dat het kabinet nog een week extra nodig heeft. Vier dagen later blijkt dat het 
kabinet het niet eens kan worden over de begroting voor 1982, die nog door het 
vorige kabinet is opgesteld en die door het nieuwe kabinet in gewijzigde vorm moet 
worden ingediend.  53  De oorzaak van het conflict is een interview met Den Uyl in 
de Haagsche Courant, waarin Den Uyl zich onder kop 'Superminister' uitlaat over 
wat hij beschouwt als 'zijn' werkgelegenheidsplan. Dit is Terlouw in het verkeerde 
keelgat geschoten. Als coördinerend minister in de sociaal-economische driehoek 
accepteert Terlouw geen dictaten van de minister van Sociale Zaken. 4  In de weken 
die volgen raken de gemoederen verder verhit, doordat Den Uyl telkens weer op 
zijn plan blijft hameren. Er blijkt nog absoluut geen overeenstemming te zijn over 
het te voeren beleid. In zijn politiek dagboek schrijft Jan Terlouw op 9  oktober: 

'Het is bepaald jammer dat artikel 25 van het reglement van orde van de minis-
terraad me niet toestaat te onthullen wat er vandaag door wie allemaal is 
gezegd. Want dat mocht er wezen. Als dit de toonzetting wordt voor de toe-
komst, dan gaan we boeiende tijden tegemoet. Er is geen sprake van onderling 
vertrouwen. Er is nog niet het begin van een team, van een groep mensen die 
zich verbonden voelen door een gemeenschappelijke taak.'55  

Het zwartste scenario wordt waarheid: op 16 oktober is het zo moeizaam totstand-
gekomen kabinet na 35 dagen al demissionair. In een reactie noemt Terlouw de 
breuk in het kabinet 'de meest vernederende gebeurtenis die ik heb meegemaakt.'56  

Het is zaak om te komen tot een zo snel mogelijk reconstructie van het kabinet. 
Er zijn twee mogelijkheden: of het hele kabinet biedt zijn ontslag aan en er wordt 
een lijmpoging ondernomen, of de PVDA-ministers stappen op en CDA en D'66 vor-
men een minderheidskabinet. 

De kabinetsfractie van D'66 is verdeeld over de te volgen strategie. Van Mierlo, 
die als enige D'66-bewindsman begrip heeft voor het standpunt van de PVDA, is van 
mening dat het hele kabinet verantwoordelijk is voor de ontstane situatie en dus 
ook het hele kabinet zijn ontslag moet indienen.57  Op die manier zal niet blijken 
dat de PVDA in het kabinet een minderheidspositie inneemt. De D'66-ministers Ter-
louw en Zeevalking voelen er meer voor om alleen met het CDA verder te regeren. 
Zij zien 'wel wat in het voorstel dat Van Agt heeft voorgelegd teneinde het conflict 
op te lossen.58  Tijdens intern beraad slaagt fractievoorzitter Brinkliorst erin de 
D'66-bewindslieden op een lijn te krijgen. D'66 zal unaniem voor het voorstel van 
Van Agt stemmen, met daaraan verbonden de voorwaarde dat het kabinet tegelij-
kertijd zijn portefeuilles ter beschikking stelt, zodat de hele ploeg terug is in de for-
matie.59 Vervolgens kan dan worden bezien of er voldoende basis is om als coalitie 
door te gaan en kan de formatie alsnog op een goede manier worden afgerond. 
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atoomafval in zee en gasboringen op Ameland. Milieupartij D'66 is verantwoorde-
lijk, is opnieuw het beeld. Bovendien botert het niet tussen Terlouw en Lambers, 
evenmin als dat de samenwerking tussen Terlouw en Van Mierlo soepel verloopt. 
De D'66'ers in het kabinet opereren derhalve allerminst als een eenheid.6  De ver-
ondersteld leider van de kabinetsfractie komt bovendien al snel in de problemen. 

De financieel-economische problematiek speelt in deze periode een dominante 
rol. Aan de ene kant worden aandachtspunten waar D'66 zich op heeft geprofileerd 
(milieubeheer, democratisering, wapenbeheersing, emancipatie en technologische 
ontwikkeling) daardoor naar de achtergrond gedrongen, tegelijkertijd heeft n'66 

met Terlouw een spilfunctie op juist dit belangrijke beleidsterrein. Maar het minis-
terschap van Terlouw is niet dat wat ervan werd gehoopt en als partij heeft D'66 op 
de financieel-economische problematiek onvoldoende antwoord. In de controverse 
tussen CDA en PVDA komt de D'66-opstelling niet tot zijn recht en van de brugfunc-
tie tussen CDA en PVDA komt niets terecht. 

Als minister van Economische Zaken krijgt D'66-voorman Terlouw al snel forse 
kritiek te verduren. Terlouw heeft een overvolle portefeuille; hij is vice-premier, als 
minister lid van de sociaal-economische driehoek en coördinator van de kabinets-
fractie. Op zijn taakveld wordt Terlouw in korte tijd geconfronteerd met grote 
zaken rond onder meer Hoogovens, RSV en de oliemaatschappijen, waar de kersver-
se minister het zeer druk mee heeft. Bovendien wordt hij voortdurend tegengewerkt 
door Den Uyl en zijn PVDA, die een heel ander sociaal-economisch beleid willen 
voeren 64 

Veel van die kritiek op Terlouw is het gevolg van de verwijdering tussen Terlouw 
en Den Uyl en de verschillende inzichten die deze twee bewindslieden hebben over 
het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarbij is Terlouw duidelijk in het nadeel. 
Terlouw zit op een post die niet te rijmen valt met het imago van D'66. D'66 wordt 
geassocieerd met milieu en veel minder met Economische Zaken. Den Uyl daaren-
tegen zit precies daar waar de PVDA mee wordt geassocieerd. 

In een NIPO-enquête in januari 1982 verliest de PVDA zeven zetels, wint het CDA 

één zetel, wint de vvr drie zetels en wint D'66 er vier. De uitslag van deze enquête, 
die vooral een beeld van de 'PVDA in crisis' laat zien, in combinatie met het feit dat 
Terlouw als minister van Economische Zaken niet de radicale standpunten van de 
PVDA deelt en daar electoraal ook nog voordeel uit lijkt te halen, komt hard aan bij 
de PVDA. Kort na de publicatie van de enquête en vlak vóór de behandeling van de 
begroting van Economische Zaken, neemt in de media de kritiek op Terlouw sterk 
toe. De Democraten zijn ervan overtuigd dat Dick Kalk, de publiciteitsman van de 
PVDA en rechterhand van Den Uyl, hiertoe het initiatief heeft genomen.65  Volgens 
Terlouw en zijn partijgenoten voedt Kalk de journalisten met verhalen over het 
'slechte' beleid van Terlouw. Terlouw zelf spreekt van een ware 'hetze' tegen zijn per-
soon.66  Ook leden van de Tweede-Kamerfractie van de PVDA laten het niet na zich 
negatief over Terlouw uit te laten. Dit tot ergernis van fractievoorzitter Meijer. 
Meijer is bang dat de acties van zijn partijgenoten niet alleen D'66 zullen beschadi-
gen, maar ook aan de wortels van het kabinet zagen. Noch Meijer noch Den Uyl 
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neemt echter maatregelen, met als gevolg dat Terlouw een enorme hoeveelheid 
de- negatieve publiciteit te verduren krijgt.67  Of de verhalen die de PVDA de wereld in 
ers, 

- helpt nu waar zijn of niet, ze brengen grote schade toe aan D'66 en de positie van de  
)pt. partij in het kabinet. 
ver- 

Spanningen door dualisme 

De negatieve publiciteit gaat Terlouw niet in de koude kleren zitten.  68 Hij ziet zich 
in een positie gedrongen waarin hij geen goed woord meer kan zeggen. Niets zou hij 
goed doen. Ondertussen ligt Terlouw ook vanuit zijn eigen partij onder vuur. De 
D'66-fractie, die in sommige gevallen toch wat 'linkser' blijkt te staan dan Terlouw, 
heeft scherpe kritiek op de bewindsman. 

Terlouw voelt zich door alle kritiek zwaar verongelijkt en laat dat blijken ook. Uit 
zelfbescherming besluit hij gewoon zijn beleid uit te voeren en zich verder afzijdig te 
houden.69  Tot groot ongenoegen van zijn partijgenoten stelt Terlouw zich op het 
standpunt dat zijn eerste verantwoordelijkheid het ministerschap van Economische 
Zaken is en hij pas in de tweede plaats partijleider is.70  In de D'66-fractie leidt dit tot 
de voorspelbare reactie dat Terlouw te weinig partijpolitiek denkt en te veel vanuit 
zijn eigen portefeuille. De fractie doet een dringend beroep op Terlouw om zich 
meer als partijman te manifesteren. Tijdens de vergadering van het hoofdbestuur op 
18 maart 1982 geeft Terlouw toe dat hij zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat hij 
als het gezicht van D'66 wordt gezien.7' Tegelijkertijd verdedigt Terlouw dat hij 
doet wat vanuit zijn verantwoordelijkheid nodig is. Het kabinet Van Agt/Wiegel 
heeft volgens hem nagelaten noodzakelijke beslissingen te nemen. Terlouw wil de 
moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan en probeert zijn daden met overtuiging 
verdedigen. 

De oproep van de fractie lijkt tevergeefs, temeer daar Terlouw de fractie verwijt 
hem te weinig te steunen. De fractie zou in zijn ogen veel meer tegengas moeten 
geven en de aanvallen moeten pareren.72  Omdat hij vanuit de fractie weinig meer 
verwacht, besluit Terlouw een politiek adviseur aan te stellen die tegengas moet 
gaan geven aan de smadelijke campagne, die volgens Terlouw zelf vooral een reactie 
is op de negen zetels winst van D'66. Omdat het kabinet voortijdig valt, komt het 
hier echter niet meer van. 73 

De uiterst dualistische houding die Terlouw, tegen de zin van de fractie, aanneemt, 
maakt de noodzakelijke communicatie en afstemming tussen de fractie en de 
bewindslieden onmogelijk. Ook de andere D'66'ers in het kabinet zien zich vooral 
als dienaar van de Kroon met als taak het kabinetsbeleid uit te voeren. Ze manifeste-
ren zich minder als D'66'er en meer als vakminister of -staatssecretaris. Het ont-
breekt volledig aan fundamentele discussies tussen de D'66-bewindslieden en de 
fractie en daarmee maken de Democraten het zichzelf erg moeilijk. Het intern orga- 
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niseren is niet echt 'des-D'66' maar daar komt bij dat de politieke situatie daar juist 
in deze periode wel om vraagt. 74 

Het gebrek aan communicatie tussen de eerste man in het kabinet en de eerste 
man in de fractie komt niet in de laatste plaats door het feit dat Terlouw en Brink-
horst twee verschillende persoonlijkheden zijn. Wat betreft de politiekinhoudelijke 
lijn liggen de twee D'66-voorlieden vrijwel op een lijn, maar hun karakters botsen: 
Brinkhorst manifesteert zich als een actieve fractievoorzitter, die snel op ontwikke-
lingen reageert en de bewindslieden aanspoort tot actie. Als fractievoorzitter pro-
beert Brinkhorst de zaken zo te organiseren dat er een optimaal contact tussen frac-
tie en kabinetsfractie ontstaat om zaken af te stemmen. Maar Terlouw maakt het 
Brinkhorst onmogelijk.76  Zo wil Brinkhorst eens per week bewindsliedenoverleg 
organiseren. Als de fractievoorzitter met een agenda voor dat overleg aankomt met 
punten die nog besproken moesten worden, raakt Terlouw steevast geïrriteerd. 
Brinkhorst vraagt Terlouw ook regelmatig om de ministerraadstukken, iets wat Ter-
louw helemaal erg vindt. Ook tracht Brinkhorst Terlouw voortdurend aan te sporen 
om zich meer als voorman van D'66 te profileren, hetgeen bij Terlouw tot boze reac-
ties leidt. De verhouding tussen de fractievoorzitter en de partijleider is dan ook 
ronduit slecht.77  

Door de dualistische houding van Terlouw en zijn collega's in het kabinet en de 
slechte verstandhouding tussen Terlouw en Brinkhorst, groeit tussen kabinetsfrac-
tie en Kamerfractie geleidelijk aan een afstand. Een afstand die in de media wordt 
uitgelegd als verdeeldheid en niets is zo gevaarlijk voor een politieke partij als inter-
ne verdeeldheid. Dat weten de Democraten maar al te goed. Brinkhorst wil niet de 
Schmelzer-rol spelen door de eigen bewindsman af te schieten en dus probeert hij 
samen met fractievoorlichter Jan Goeijenbier het beeld van verdeeldheid naar bui-
ten toe zoveel mogelijk te beperken.78  

Ook wordt duidelijk dat Brinkhorst de grootste moeite heeft om zijn fractie bij 
elkaar te houden. De fractie is met zeventien mensen voor D'66-begrippen onge-
kend groot. Alleen al het feit dat het grootste deel van de fractie nieuw is, levert 
grote problemen op. Vanaf het begin waarschuwt Brinkhorst dat de groei die de 
partij doormaakt eisen stelt aan de partij, zowel wat betreft de Organisatie van de 
fractie als die van de partij als geheel. 'De groei van acht naar zeventien zetels bete-
kent méér dan de toevoeging van negen leden. Het is allereerst een kwalitatieve 
schaalvergroting die op het punt van communicatie, organisatie en wederzijdse 
informatie in de geschiedenis van D'66 geheel nieuwe problemen doet ontstaan'79, 
zo stelt Brinkhorst bij zijn aantreden als fractievoorzitter. Maar structuur brengen 
in een partij die veel te snel groeit, zelfs Brinkhorst heeft moeite om dit in goede 
banen te leiden. 

Niet alleen het gebrek aan ervaring, maar ook fundamentele meningsverschillen 
en eigenmachtig optreden door enkele individuele Kamerleden maken dat de frac-
tie van zeventien allesbehalve een eenheid is. Er is een vrijwel totaal gebrek aan frac-
tiediscipline. Sommige Kamerleden handelen volledig op eigen initiatief, met name 
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als D'66 terug begint te lopen in de peilingen en een aantal mensen zich realiseert 
dat ze hun zetel zullen kwijtraken. Een aantal fractieleden spreidt een enorme sco-
ringsdrift ten tonele. Aan aandacht in de pers geen gebrek, maar niet de aandacht 
die de Democraten graag zien. Over het voorbehoud van de fractieleden Mertens en 
Mik in het kernwapendebat bijvoorbeeld, of over het verlies van het milieugezicht. 
Een onaangename sfeer tijdens de fractievergaderingen op dinsdag is het gevolg. 
Steeds meer zitten de Kamerleden van D'66 er vooral voor de ochtendbladen. Gere-
gisseerde aandacht voor D'66 als geheel is, met een partijleider die ver van de fractie 
afstaat en wel iets anders aan zijn hoofd heeft en een fractie die in het defensief 
gedrongen wordt, erg moeilijk te realiseren. 80 

Opnieuw wordt zichtbaar hoe D'66 moeite heeft om als een volwassen regerings-
partij te functioneren en de zaak ook zo te organiseren. De partij kan zijn nieuwe 
rol, in nieuwe machtsverhoudingen en vooral met een nieuwe eigen omvang, niet 
aan. De partij zit opgescheept met een partijleider die geen partijleider wil zijn en 
een fractievoorzitter die deze rol ook allerminst stevig in handen heeft. De electorale 
gevolgen kunnen niet uitblijven. 

D'66 op verlies 

Een klein jaar na de verkiezingsoverwinning in mei 1981 staan de verkiezingen voor 
Provinciale Staten en gemeenteraden voor de deur. Het is voor D'66 zaak om de uit-
slag bij de Tweede-Kamerverkiezingen minimaal te evenaren. Dat zou een belang-
rijke indicatie zijn voor de stabiliteit van de partij. Maar de kans dat de Democraten 
dit waarmaken, lijkt nihil. Hoewel de partij na de Tweede-Kamerverkiezingen lange 
tijd stabiel blijft rond 14%, daalt de partij vanaf januari 1982 snel in de gunst van de 
kiezers.81  Naarmate de provinciale verkiezingen naderen, worden de Democraten 
steeds minder als alternatief gezien en oefenen steeds minder aantrekkingskracht uit 
op de kiezers. 

Met de campagne worden geen risico's genomen. Campagneleider Jan Veldhui-
zen werkt een campagneplan uit waarin dezelfde thema's centraal staan en voor 
dezelfde aanpak wordt gekozen als bij de Tweede-Kamerverkiezingen een jaar eer-
der en dezelfde mensen zullen het plan uitvoeren. Geen nieuwe koers en geen 
experimenten dus, hoewel het campagnevoeren zonder geld wel als zodanig aange-
merkt zou kunnen worden. De campagneactiviteiten van mei 1981 hebben zo'n aan-
slag op de partijkas gedaan, dat voor de nieuwe campagne vrijwel geen geld beschik-
baar is. De 300.000 gulden die voor een minimale campagne nodig is, zal via fond-
senwerving binnengehaald moeten worden. Regio's en afdelingen moeten hun 
eigen fondsen zien te creëren en de aandacht in de media zal vooral uit free  publicity  
moeten komen.82  

Na de verkiezingswinst van 1981 is D'66 dé te kloppen partij. De aanvallen van 
PVDA, CDA en VVD richten zich dan ook gezamenlijk op de Democraten. De partij 
wordt voortdurend scherp bekritiseerd om toch zoveel mogelijk kiezers bij de partij 
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weg te trekken en Jan Terlouw, die als succesfactor wordt gezien van de winst van 
D'66 een jaar eerder, wordt hard aangevallen. 'Negen zetels winst, gevolgd door een 
sterke positie in het kabinet, zoiets kun je niet straffeloos doet03,  erkent Terlouw. 
Na de verkiezingsoverwinning in 1981 was al duidelijk dat de toekomst van D'66 
medeathankelijk zou zijn van het succes of het falen van Terlouw. De kritiek die hij 
en zijn partij vervolgens hebben gekregen is bekend. Terlouw is te afwachtend bij de 
besluitvorming over de afroming van de aardgaswinsten, zijn besluit het 'heren-
akkoord' met de oliemaatschappijen open te breken is omstreden en de boringen op 
Ameland en de kwestie-Amelisweert hebben het milieugezicht van D'66 geschaad. 
De publicatie van een boekje over de D'66-campagne van 198184  doet weinig goed, 
de partij krijgt veel negatieve pers, ontbeert volgens velen een visie op het industrie-
beleid, loopt volgens anderen achter het CDA aan op sociaal-economisch terrein en 
laat zich aldus weer anderen overvleugelen door de minister van Sociale Zaken. 
Maar bovenal heeft D'66 het huidige kabinet afgedwongen en krijgt de partij dus 
ook de rekening gepresenteerd voor het disfunctioneren ervan. 

De uitslag op 24 maart komt hard aan bij de Democraten. Ten opzichte van de 
provinciale verkiezingen van 1978 boekt de partij weliswaar een winst van 23 Staten-
zetels, maar ten opzichte van de Tweede-Kamerverkiezingen van een jaar eerder 
wordt een verlies geleden van 2,8%, maar liefst vijf Kamerzetels. En die laatste ver-
gelijking telt. Want hoewel de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn bedoeld, 
kan ook dit keer worden vastgesteld dat het vooral de landelijke politiek is die 
domineert. Het lage opkomstpercentage is vooral te voelen bij D'66, maar ook veel 
kiezers besluiten dit keer niet op D'66 te stemmen. Vergeleken met 1981 blijft 30% 

van de D'66-kiezers thuis en stemt 20% op een andere partij.85  D'66 is niet in staat 
gebleken de thuisblijvers te motiveren op D'66 te stemmen. Zowel Jan Terlouw als 
Laurens-Jan Brinkhorst haasten zich op de verkiezingsdag te verklaren dat de uitslag 
geen gevolgen zal hebben voor het kabinet.86  Duidelijk is echter dat de Democraten 
er alles aan zullen moeten doen om niet verder weg te zakken, want een gedeci-
meerd D'66 kan het voortbestaan van het kabinet wel eens in gevaar brengen. 

Op 27 maart likt het dagelijks bestuur van D'66 zijn wonden. Iedereen is het erover 
eens dat de campagne van de Democraten totaal niet is aangeslagen. De goede voor-
nemens liggen voor de hand: betere interne communicatie, meer zelf in de aanval, 
meer op televisie, betere ondersteuning van de lagere partijgeledingen, meer her-
kenbare, levendige issues. En: blijven proberen Jan Terlouw als gezicht van de partij 
te laten functioneren. 87 

De teleurstellende uitslag bij de Statenverkiezingen zet de verhoudingen in de 
partijtop verder onder druk. In een discussienota aan de fractie zet fractievoorzitter 
Brinkhorst nogmaals de oorzaken op een rijtje en haalt hij fel uit naar bewindslie-
den en hoofdbestuur: 

'Het ontbreken van een gezicht van het kabinet dat wij gewild hebben en waar 
wij verantwoordelijk voor zijn. Het gebrek aan besluitvorming rond de voor- 
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jaarsnota is ons sterk opgebroken. Binnen het kabinet heeft D'66 zich onvol-
doende geprofileerd. De bewindslieden hebben te individueel geopereerd en 
Jan Terlouw heeft vanuit zijn positie als vakman onvoldoende ook de rol van 
partijleider in het kabinet kunnen spelen. De fractie had de behoefte zich te 
profileren op oude posities, maar kon dit alleen tegenover de kabinetsfractie 
(Ameland, Amelisweert, Shell/Esso). Daardoor ontstond het beeld van ver-
deeldheid.'88  

Brinkhorst hekelt de 'gemakszucht van ons kader dat zich in slaap liet wiegen door 
positieve peilingen.  '89  De fractievoorzitter pleit ervoor het initiatief te herwinnen: 
de oplossing rond de problematiek van de voorjaarsnota zou een D'66-initiatief 
moeten zijn. D'66 moet zich inhoudelijk helder profileren. Brinkhorst stelt ook dat 
het contact tussen de D'66-frhctie en de D'66-bewindslieden geïntensiveerd moet 
worden. Maar het gevecht van Brinkhorst is tevergeefs. Met het argument dat de 
partij niet over de middelen beschikt om aan al die punten iets te doen, wordt de 
nota van Brinkhorst snel onder de tafel geveegd. Deze reactie van het partijbestuur 
is typerend voor de relaties in de partijtop van D'66 anno 1982. Het hoofdbestuur 
ontbeert visie en bestuurskracht, iets wat partijvoorzitter Van Berkom in de aanloop 
naar de Provinciale-Statenverkiezingen in een vertrouwelijke hoofdbestuursnota 
toegeeft: 

'Met betrekking tot de Organisatie van de partij op lange termijn is geen stand-
punt bepaald. Terzake de lange termijn zijn wel scenario's denkbaar, politiek 
bezitten we die niet. Voor de bestuurlijke ontwikkeling en vormgeving van de 
partij bestaat geen afgewogen plan.'90  

In de periode dat D'66 zich staande probeert te houden in het kabinet-Van Agt en 
een gevoelige verkiezingsnederlaag te verduren krijgt, ontbreekt het de partij aan 
een daadkrachtig bestuur. 

De val van het kabinet-Van Agt  II  

Tijdens de voorbereiding van de Voorjaarsnota 1982 komt het kabinet-Van Agt  II  
opnieuw in grote problemen. Het conflict betreft dezelfde onverenigbaarheid van 
opvattingen over het te voeren sociaal-economisch beleid als tijdens de eerste crisis 
in oktober 1981. Het CDA heeft vanaf het begin sterk aangedrongen op bezuinigin-
gen, terwijl de PVDA de uitgaven juist wil verhogen, met name in verband met Den 
Uyls werkgelegenheidsplan.' 

Begin maart stelt D'66-leider Terlouw een ultimatum en dreigt hij met een kabi-
netscrisis.92  Als het kabinet niet voor i april overeenstemming bereikt over de Voor-
jaarsnota, zullen nieuwe verkiezingen uitkomst moeten bieden. CDA-leider Van Agt 
sluit zich bij Terlouw aan, maar de coalitiepartners zijn zover uit elkaar gegroeid dat 
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de kloof niet meer te overbruggen is. Op iz mei 1982 gaat het kabinet-Van AgtDen h 

Uyl-Terlouw aan meningsverschillen en onderling wantrouwen ten onder. Het hele h 

kabinet stelt zijn portefeuilles ter beschikking.  it  

Tijdens de consultatieronde door het staatshoofd adviseert D'66 als enige partij I 

een informateur te laten onderzoeken of herstel van de coalitie mogelijk is. Dit mag  Ft  

een PVDA-informateur zijn, maar de Democraten verwachten dat het onderzoek  it  

alleen een 'maximale kans van slagen' heeft, indien een D'66-informateur deze T 

opdracht krijgt.93  De economische situatie vraagt er volgens de Democraten om dat g 

het onderzoek snel gebeurt. Mocht herstel van het kabinet niet mogelijk blijken, D 

dan dient er een interim-kabinet te komen, gebaseerd op de huidige coalitiepart-- t 

ners, met de taak de begroting voor 1983 voor te bereiden en nieuwe verkiezingen Z 

uit te schrijven. 
Er komt weliswaar een informateur, met de brede opdracht een oplossing voor de 

huidige crisis te zoeken, maar het is er in de persoon van Steenkamp een van CDA- 

huize. Tijdens de informatieperiode probeert fractievoorzitter Brinkhorst meerdere 
malen tevergeefs de PVDA ertoe te bewegen om een reconstructie van het kabinet St 

mogelijk te maken.94  De sociaal-democraten zien daar echter geen ruimte voor. Dit 
keer is de val van het kabinet definitief. Daarmee zijn er nog twee mogelijkheden 
over: het demissionaire kabinet blijft aan tot aan de volgende verkiezingen, of een 
interim-kabinet van CDA en D'66 vult de periode tot aan de verkiezingen. Nadat 
Van Agt van VVD-leider Nijpels de toezegging heeft gekregen dat de VVD een inte- 11  

rim-kabinet van CDA en D'66 niet bij voorbaat zal laten vallen, is het woord aan  re 

D'66: zullen de Democraten deelnemen aan een interim-kabinet met het CDA, ged- 
oogd door de VVD? 

Historische fractievergadering 

Wanneer de Tweede-Kamerfractie, de Eerste-Kamerfractie en de bewindslieden van 
D'66 op 19 mei in de Marinierszaal van de Tweede Kamer vergaderen, blijken zowel 
de Tweede-Kamerfractie als de D'66-bewindslieden verdeeld te zijn over de vraag of 
D'66 aan het overgangskabinet moet deelnemen. 

D'66-leider Terlouw voelt er niets voor om in navolging van de PVDA ook de D'66-
bewindslieden hun ontslag te laten aanbieden. Terlouw is van mening dat de PVDA 

om oneigenlijke redenen uit het kabinet stapt en vindt de stap van de sociaal-demo-
craten vanwege de economische situatie onverantwoord.95  Maar voor Terlouw spe-
len meer factoren een rol. De D'66-voorman neemt het Den Uyl nog steeds kwalijk 
dat hij in 1977 de vorming van het tweede kabinet-Den Uyl heeft verknald, een 
kabinet waaraan D'66 met twee ministers had kunnen deelnemen. Behalve 'de kater 
van '77'  speelt ook de antipathie die Terlouw in de loop van de tijd voor Den Uyl 
heeft gekregen een rol bij de afweging van de partijleider. Met Den Uyl heeft Ter-
louw vanaf het begin overhoop gelegen over het te voeren sociaal-economisch 
beleid. Heel anders is de verhouding van Terlouw met de CDA-bewindslieden. Met 
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hen kan hij veel beter overweg dan met de volgelingen van Den Uyl. Daar komt nog 
bij dat de PVDA stevige kritiek heeft geuit op het beleid en het functioneren van Ter-
louw. Hierdoor is Terlouw nog meer in de richting van het CDA gekropen. Kortom: 
Terlouw heeft er absoluut geen zin in om de PVDA gelijk te geven en met hen uit het 
kabinet te stappen. Hij maakt dan ook een persoonlijke keuze: hij laat Den Uyl val-
len en kiest voor Van Agt. De breuk met de PVDA moet zo zichtbaar mogelijk zijn.96  
Terlouw is van mening dat het voor D'66 goed zal uitpakken als duidelijk wordt 
gemaakt dat de PVDA de veroorzaker van de breuk in het kabinet is en als CDA en 
D'66 vervolgens samen verder regeren. Het is een kwestie van uitleggen waarom het 
te voeren beleid juist is en als dat eenmaal lukt, zal de PVDA betalen voor het feit dat 
ze het kabinet heeft laten vallen. 

D'66-minister van Defensie Van Mierlo meent dat het zo rationeel niet ligt. Ook 
hij wil niet met de PVDA smen uit het kabinet stappen. Van Mierlo wil dat het hele 
kabinet in demissionaire status aanblijft tot aan de volgende (vervroegde) verkiezin-
gen.97  De crisis is een feit, maar waar het om gaat is welk beeld er vervolgens ont-
staat, zo houdt Van Mierlo zijn opvolger voor. Er mag geen beeld van verdeeldheid 
ontstaan waarbij PVDA en D'66 aan verschillende kanten van de breuk terecht 
komen. Van Mierlo is op dat moment druk doende om samen met Marcel van Dam 
de PVDA te bewegen om voor deze optie te kiezen.98  Diverse mensen hebben ze al 
over de streep getrokken. Van Agt heeft een ultimatum gesteld, maar Van Mierlo 
meent nog twee dagen nodig te hebben om de PVDA zover te krijgen dat ze met de 
rest van het kabinet demissionair aanblijft. De D'66-fractie moet daarom om uitstel 
van het ultimatum vragen. 

Tijdens de discussie staan de totaal verschillende strategische visies van Terlouw 
en Van Mierlo tegenover elkaar. Behalve het kabinet dreigt nu ook D'66 uit elkaar te 
vallen. De fractie laat echter weten dat ze Van Agt niet om uitstel zal vragen. Een 
meerderheid van de D'66-fractie is van mening dat de economische situatie het niet 
toestaat dat het land enkele maanden met een demissionair kabinet opgezadeld 
raakt. D'66 mag zich daarom niet aan regeringsverantwoordelijkheid onttrekken.99  
Maar dat de PVDA wel uit het kabinet stapt, moet ze zelf weten. Bovendien, zo 
menen enkelen, krijgt D'66 er in het overgangskabinet twee ministers bij. Met vijf 
ministers zal de partij zich nadrukkelijker kunnen profileren, zo is het idee. 

Maar evenals de bewindslieden is ook de Tweede-Kamerfractie verdeeld. Fractie-
lid Ernst Bakker is tegen deelname aan een overgangskabinet. Bakker acht het aan-
blijven van de D'66-bewindslieden in strijd met de strategieresolutie, waarin staat 
dat D'66 niet samen met CDA en VVD in een kabinet zal gaan zitten. Alleen met het 
CDA een kabinet vormen dat dankzij de houding van de 'srvD kan regeren, komt op 
hetzelfde neer, zo houdt Bakker zijn fractiegenoten voor.  100  

De meerderheid van de fractie lijkt echter toch te kiezen voor deelname aan het 
overgangskabinet. Aan het eind van de vergadering vraagt Bakker dan ook om een 
stemming. Bakker voelt namelijk wel aan dat fractievoorzitter Brinkhorst na afloop 
van de vergadering in perscentrum Nieuwspoort de pers te woord zal staan. Als hem 
daar gevraagd wordt of de fractie unaniem besloten heeft aan het interim-kabinet 
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deel te nemen, kan Brinkhorst zeggen dat er niet eens over is gestemd (lees: ur1a 
niem is in haar besluit). En dus wil Bakker een stemming.'°' Op dat moment ziet 
Brinkhorst de bui al aankomen: als zal blijken dat D'66 verdeeld is over de vorming  
van het overgangskabinet, kan dat grote gevolgen hebben. Brinkhorst doet met 
klem een beroep op de fractieleden om zich niet tegen het meerderheidsbesluit te 
keren, maar tevergeefs.101  Drie dissidenten stemmen met Bakker mee: Gerrit Mik, 
Jan Veldhuizen en  Grace  Cotterel. Met als motivatie dat het interim-kabinet  ill  de 
Kamer afhankelijk zal zijn van de gedoogsteun van de vve, hetgeen haaks staat op 
het besluit van D'66 om een coalitie CDA-VVD-D'66 uit te sluiten, stemmen aldus 
vier van de zeventien Democraten tegen. 

Door de Val van het kabinet-Van Agt  II  en de vorming van Van Agt  III  raken de 
politieke verhoudingen in Nederland ernstig verstoord. D'66 en PVDA, de twee 
progressieve coalitiepartners, zijn aan verschillende kanten van de breuklijn terecht-
gekomen. PVDA-fractievoorzitter Meijer spreekt van een 'historische breuk' tussen 
PVDA en D'66, na vijftien jaar samenwerken. Ook bij de Democraten beseft men dat 
de keuze voor het interim-kabinet vergaande gevolgen heeft, in ieder geval op de 
korte termijn, voor de verstandhouding met de PVDA. Brinkhorst hekelt de arrogan-
tie van de PVDA. Samenwerking met de PVDA is van essentieel belang, zo stelt hij, 
maar het kan niet zo zijn dat de PVDA bepaalt wie als progressief kan worden 
bestempeld. De fractievoorzitter van de Democraten spreekt echter de hoop uit dat 
samenwerking in de toekomst wei weer mogelijk zal zijn. 103 

Ondanks de onenigheid over de te volgen strategie mag, als de kogel eenmaal 
door de kerk is, gesproken worden van een in de partijtop breed gedragen besluit. 
De tegenstem van de vier fractieleden leidt niet tot een splitsing in de Democrati-
sche gelederen. Door de partijtop wordt benadrukt dat het besluit om met het CDA 

verder te gaan niet mag worden uitgelegd als een voorloper op de vorming van een 
CDA-VVD-D'66-kabinet. Door betrokkenen wordt bezworen dat dat niet het geval is 
en dat de breuk met de PVDA slechts van tijdelijke aard is.104  

Naast het hoofdbestuur schaart ook de Adviesraad zich achter het besluit van de 
Tweede-Kamerfractie. De Adviesraad roept alle D'66-bewindslieden op om zitting 
te nemen in het interim-kabinet en, zoveel mogelijk in lijn met het regeerakkoord 
van PVDA, CDA en D'66, zich in te zetten voor een herkenbaar progressief beleid. 105 

Minister Zeevalking is verklaard tegenstander van het overgangskabinet, maar 
blijft wel aan als minister. Hij wil de zaak nier op scherp zetten. De vraag die velen 
bezighoudt is: wat doet Hans van Mierlo? De regeerperiode van Van Agt-IT ken-
merkte zich door een groeiende tweespalt tussen Van Mierlo en partijleider 
Terlouw. Zo verklaarde Van Mierlo zich voorstander van kernwapens, terwijl Ter-
louw mordicus tegen was. Ook in partijpolitiek opzicht blijven de twee D'66-voor-
lieden elkaars tegenstrevers. Terwijl Van Mierlo vasthoudt aan een eensgezind 
optreden met de PVDA, kiest Terlouw juist voor een lossere koers van de sociaal-
democraten. En met de strategische keuze van zijn partij ten aanzien van de kabi-
netscrisis is Van Mierlo het al helemaal niet eens. 
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De voormalig partijleider twijfelt lang of hij in het interim-kabinet zal aanblij-
ven. Op een persconferentie op 24 mei legt hij uit waarom hij er uiteindelijk toch 
voor kiest om aan te blijven. Het risico dat hij als overloper bestempeld zal worden 

is levensgroot aanwezig, maar de doorslag heeft uiteindelijk het argument gegeven 
dat, zo verklaart Van Mierlo, de kans dat het interim-kabinet de basis vormt voor 

een kabinet CDA-VVD-D'66 groter is als hij er zelf niet bij Zit.  106 Maar Van Mierlo 
blijft bovenal aan omdat hij wil voorkomen dat naar buiten toe wordt bevestigd dat 
hij van mening is dat D'66 op de verkeerde lijn zit. Door op te stappen zou Van 
Mierlo zich hebben gedistantieerd, hetgeen desastreus ZOU Zljfl geweest voor de par-

tij. Een splitsing van de partij zou in dat geval zeker niet denkbeeldig zijn geweest. 
Hij weet dat zijn aanblijven door sommigen als verraad zal worden gezien, en hij 
blijft ook zeker niet uit overtuiging, maar de gevolgen voor de partij prevaleren. 107 

(R)appèl 

at '66 krijgt door de gebeurtenissen in Den Haag zeer veel negatieve publiciteit te 
Ie verduren en binnen de partij ontstaat onmiddellijk een (hernieuwde) discussie over 

de herkenbaarheid van D'66 als ondogmatische, progressieve partij. In de media 

wordt alweer gesproken over 'een crisis bij D'66' en ook binnen de partij worden 

profiel en strategie van D'66 weer ter discussie gesteld. 
at Naar aanleiding van de dalende peilingen en de problemen van D'66 in het kabi- 

net, is in januari 1982 door Ernst van Altena, Cees Spigt en Ad van Tiel, alle drie 
lal voormalig lid van het hoofdbestuur van D'66, het initiatief genomen tot een funda- 

discussie over de koers van de partij. Ook Stijn Verbeeck en Hans Wijers, mentele 
ti-  

geen onbekenden in de partij, zijn betrokken bij het initiatief Onder verwijzing 
DA 

naar het oorspronkelijke Appèl waarmee D'66 zich in 1966 presenteerde, noemen 
en van  Altenas zich (R)appèl. 
lis Het idee voor de (R)appèlgroep is ontstaan na de verkiezingsroes 111 1981. D'66 

de 
boekte toen weliswaar grote winst, maar de duidelijkheid van de partij liet voor 

sommigen nog veel te wensen over. De leden die de (R)appèlgroep vormen willen 

ard 
voorkomen dat de discussie binnen de partij over de wijze waarop zij zich in de 

5 
nabije toekomst toe zou profileren en organiseren, stilvalt. 

aas 
Begin januari 1982 ontvangen twintig partijgenoten een eerste aankondiging in 

len 
de brievenbus. (R)appèl signaleert zoals zij zelf zegt een 'voor iedereen constateer- 

baar onbehagen"08. De groep wil dat onbehagen niet uitbuiten om uit te groeien  
en- 
der  

tot een partij binnen de partij en zo de macht over te nemen, laat staan om het tot 

Ier- 
een splitsing te laten komen. (R)appèl wil daarentegen de 'verontrusting tot motor 
maken van positieve activiteit'109. Het is precies deze toelichting die ervoor zorgt 

)0r 

md 
dat het hoofdbestuur van D'66 de (R)appèlgroep positief probeert te benaderen. 

aal- 1-let bestuur verwacht dat het initiatief tot een positieve discussie in de partij zal lei- 
den,den, hetgeen als zeer nuttig wordt ervaren. Mogelijk dat deze discussie kan leiden 
tot besluitvorming op het partijcongres, zo is de insteek van het hoofdbestuur.'  10  
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Eén ding baart het hoofdbestuur wel zorgen. Als (R)appèl vóór de komende 
gemeenteraadsverkiezingen met haar manifest komt, zoals de groep heeft aan-
gekondigd, zou dit wel eens een negatief effect kunnen hebben op de resultaten bij 
de verkiezingen. Het beeld zou kunnen ontstaan dat D'66 een verdeelde partij is, 

waarin het bestuur een strijd levert met een dissidente beweging. Dat beeld moet 

worden voorkomen en daarom wil het hoofdbestuur voorkomen dat de initiatief-
nemers van (R)appèl voor de gemeenteraadsverkiezingen op 2 juni de publiciteit 
zoeken.J11 Na overleg tussen de (R)appèlgroep en het hoofdbestuur wordt afge-
sproken dat (R)appèl op zijn vroegst op 7juni naar buiten zal treden. 112 

Daarmee is de verontrustheid echter niet weggenomen. De Tweede-Kamerfractie 
van D'66 is van mening dat het pamflet met het oog op de vervroegde Kamerverkie- 
zingen veel schade kan doen. De Kamerfractie oefent dan ook druk uit op de 
(R)appèlgroep om het stuk pas na de verkiezingen in september te publiceren, maat 
tevergeefs. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 2juni 1982 wordt duidelijk hoezeer de kiezers 
D'66 het optreden van de partij aantekenen. Van herstel na de Provinciale-Staten-
verkiezingen is in het geheel geen sprake. In vergelijking met de Tweede.-Kamerver-
kiezingen van 1981 wordt de partij meer dan gehalveerd. Omgerekend zou D'66 nog 
slechts zeven Kamerzetels krijgen.' 13  Terecht legt fractievoorzitter Brinkhorst de 
oorzaak van de verkiezingsnederlaag duidelijk bij het beleid op landelijk niveau. 
D'66 is gestraft voor het feit dat de partij niet zichtbaar was tussen de coalitiepart-
ners CDA en PVDA en deelnam aan een kabinet dat niet in staat was te regeren, aldus 
de fractievoorzitter,'  14  De lokale D'66-politici zijn de dupe geworden van de bene-
denmaatse prestaties van de partij op landelijk niveau, aldus Brinkhorst. 'Ik weet 
heel goed hoe machteloos vele D'66-raadsleden, aspirant-raadsleden, steunfracties 
en afdelingen zich gevoeld hebben. Jaren van hard werken zijn door de 'Haagse' 
politiek in een klap tenietgedaan", aldus Brinkhorst. 

Vijf dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, op 7  juni 1982, verschijnt het pamflet 
van (R)appèl, dat de titel 'Democraten '66: duidelijk blijven. Een fundamenteel 
manifest van (R)appèl' heeft meegekregen. Volgens (R!)appèl is het te makkelijk om 
de regelmatig gehoorde kritiek op de onduidelijkheid van de partij af te doen als 
onzin. Een onduidelijke identiteit, zo stellen de opstellers van het pamflet, biedt 
mensen onvoldoende identificatiemogelijkheden en weert potentiële leden af om 
lid te worden. Naast het feit dat het ontbreken van een duidelijke D'66-identiteit 
kiezers afstoot, mist de partij voor zichzelf ook een duidelijke grondslag voor het 
politiek handelen, zo stelt de (R)appèlgroep. 'D'66 heeft zich vanaf de geboorte niet 
willen vastleggen op een beginselprogramma. Beginselen leiden in de politieke 
praktijk maar al te gauw tot verstarring op een "heilig" maar onhaalbaar ideaal. Uit 
angst daarvoor heeft D'66 evenwel steeds verzuimd het eigen fundament dan wel 
duidelijk te maken: het identiteitsplaatje waarmee de eigen plaats in de frontlinie 
bepaald kan worden."6  Deze twee argumenten zijn wat betreft de (R)appèlgroep 
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1ejdi0g voor de partij om de D'66-fundamenten duidelijker vast te leggen. D'66 
aan

moet 
ch volgens de (R)appèlgroep duidelijker afficheren als een alternatief voor 

die kiezers die zich niet thuisvoelen bij PVDA of VVD. 'Er moet een alternatief zijn 

voor de g
rote groep kiezers die in de PVDA de voortdurende solidariteit met de zwak-

de samenleving waardeert, maar de dogmatische hang naar dirigisme en 
sten in  

ongereinde groei van de collectieve sector afwijst. ( ... ) De groep dus die zich nooit 

tot het 
conservatieve kamp zal bekeren omdat principiële solidariteit daar ont-

breekt. 
117 In het pamflet wordt uitgebreid ingegaan op het karakter van D'66, dat 

door de 
(R)appèlgr0eP van een serie duidelijke etiketten wordt voorzien: D'66 als 

demo cranie, 
vooruitstrevende, radicale, tolerante, anarcho-liberale partij. 

De 
()apPg10eP zet ook vraagtekens bij de Organisatie en intern functioneren 

van D
'66. Door het voortdurende geldtekort blijft de professionalisering van de 

bestuurSfifltka een illusie. De partij heeft nog te veel het karakter 

je amateUrP0litici, zo stelt (R)appèl. Omdat functies in de partij niet 
van een groep  
betaald worden, stellen bovendien alleen zij die zich dat kunnen veroorloven zich 

kandidaa
t. In het pamflet wordt een aantal voorstellen gedaan om de organisatie 

van de partij te hervormen. De bevoegdheden van de verschillende partijgeledingen 
moeteø beter verdeeld worden met het doel de organisatie in dienst te laten staan 

V1fl de 
litvoering van de ideeën. Leden van het dagelijks bestuur moeten voortaan 

betaald 
krijgen. Door versterking van het landelijk secretariaat en de aanstelling van 

politieke 
coordinatoren in de afdelingen moet de partijstructuur gestroomlijnd 

wordeø En de Adviesraad moet weer worden opgeheven. Ondanks dat (R)appel 

het orgaan wil afschaffen, krijgt het initiatief de steun van de Adviesraad van D'66. 

In een reactie stelt de Adviesraad 'dat de in het manifest aan de orde gestelde onder- 

\ran  essentieel belang zijn V001 D'66' en hekelt de raad het hoofdbestuur, dat 
„

l et in
itiatief 

werpen had moeten nemen tot een discussie daarover in de partij.'118  De 
Adv tesraad roept het hoofdbestuur op hiervoor alsnog zorg te dragen. 

In de loop van 1982 wordt de (R)appèlgroep een soort klaagmuur voor verontrus- 
te paetijlen iets wat na het partijcongres in juli en de verkiezingen in september 

alleen nog  maar toeneemt. Eind september zijn ongeveer i.000 (R)appèls verkocht 

en bjr
aagt de respons 18%. De leden van (R)appèl reizen het land door om hun 

ideeën in de a
fdelingen uit te dragen en het hoofdbestuur plant alsnog een discussie 

over  dc  voorstellen op het volgende congres. 'Zolang het streven van (RappèI naar 

de vo 1 ing van een krachtig politiek centrum in de partij nog niet is gerealiseerd, 

zal de ( )appèlgroeP haar verantwoordelijkheid niet schuwen en ad hoc uitspraken 

doen Je voortvl0e1h1 uit het positief-kritisch volgen van het politiek handelen in 

de pardi of het signaleren van aanzienlijke koersafwijkingen. c.. (R)appèl zal geen 

zetels [„zetten, maar wel proberen hen die daar zitten op het puntje van hun stoel te 

houden: alert, strijdvaardig en progressiefl'119, verklaren de opstellers van het mani- 
Op irnei 1983 besluiten zij hun beweging echter al weer op te heffen. 
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Extra partijcongres 

Behalve de commentaren naar aanleiding van de vorming van het overgangskabinet 
en de manifestatie van (R)appèl, ontstaat er nog meer onrust in de partij, als Jan 
Terlouw aan de vooravond van het verkiezingscongres een interview geeft in Els-
eviers Weekblad, waarin hij zegt de partij op het komende congres te zullen adviseren 
een centrum-rechtse coalitie niet langer uit te sluiten.120  

De vorige congresresolutie, waarin een dergelijke blokkade nog wel was opgeno-
men, was ingegeven door de oppositie die de partij had gevoerd tegen het CDA-VVD-

kabinet en het idee dat het derhalve ongeloofwaardig zou zijn om vervolgens aan 
een dergelijke combinatie mee te doen. Terlouw constateert dat de samenwerking 
met de PVDA echter geen succes is gebleken. Hoewel ook de partijleider een voor-
keur houdt voor de coalitie met de PVDA, zou ook een rechtse combinatie openge-
houden moeten worden. De gedoodverfde lijsttrekker van D'66 voegt eraan toe dat 
hij zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap afhankelijk zal stellen van de uit-
spraak van het partijcongres.  121  Met andere woorden: als de Democraten een coali-
tie met CDA en VVD uitsluiten, zal Terlouw niet beschikbaar zijn voor het lijsttrek-
kerschap van D'66. 

Het onder alle omstandigheden afwijzen van een kabinet met CDA en VVD bete-
kent in de praktijk dat D'66 zich afhankelijk stelt van de PVDA. Dat Terlouw daar 
niet voor voelt en derhalve als volledig onafhankelijke partij aan de verkiezingen wil 
deelnemen, behoeft dan ook geen verrassing te zijn. Dat hij zijn standpunt in een 
interview naar buiten brengt, is echter minder verstandig. De uitspraken van Ter-
louw overvallen de hele partij en veel partijgenoten vatten het op als een trap tegen 
het zere been.  122  De Democraten zijn het niet gewend om door hun politiek leider 
dergelijke koerswijzigingen opgelegd te krijgen. 'D'66 is er allergisch voor om van 
bovenaf gecommandeerd te worden.', reageert fractievoorzitter Brinkhorst en ook 
het hoofdbestuur is buitengewoon ontstemd over het interview van Terlouw.  123  

De discussie die na de val van het kabinet-Van Agt begon, krijgt door het inter-
view met Terlouw een nieuwe dimensie. Dit tot verbazing van Terlouw zelf De dis-
cussie zou immers over de inhoud van het beleid moeten gaan en niet over wie het 
met wie doet, verklaart de partijleider achteraf 124  De naïeve opstelling van de par-
tijleider wekt alom verbazing binnen D'66. Slechts enkelen weten op dat moment al 
dat Terlouw heeft besloten bij de komende verkiezingen niet opnieuw als lijsttrek-
ker te willen optreden. 125 

Kort na het interview van Terlouw in Elsevier verschijnt in de grote dagbladen een 
advertentie van een zestal D'66'ers, onder wie Tweede-Kamerlid Chel Mertens, met 
een oproep om een bezinningsdag bij te wonen over het profiel en de strategie van 
D'66. Ook dit zestal zal, net als de (R)appèlgroep, de partijleden aanzetten tot een 
diepgaande discussie. In de advertentie wordt een niet gering aantal redenen opge-
somd om aan de bezinning deel te nemen: de nederlagen bij de Staten- en raadsver-
kiezingen, de aanvaarding van Van Agt als premier, het ontbreken van een progres- 
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sief D'66-profiel en de vorming van het interim-kabinet. En als druppel in de 
spreekwoordelijke emmer de uitspraken van Terlouw, de partijleider die volgens 
Mertens via de pers de partijkoers probeert te dicteren. Terlouw op zijn beurt con-
stateert tevreden dat de door hem geëntameerde richtingendiscussie is losge-
brand. 126 

De initiatiefnemers van de bezinningsdag zouden het liefst zien dat het hoofdbe-
stuur van D'66 hun initiatief overneemt. Het bestuur, dat niet op de hoogte was van 
de advertentie van Mertens en de zijnen, is echter allerminst gelukkig met het initia-
tief.  27 Voor 17 juli staat reeds een partijcongres gepland en de bezinningsdag van 
'de zes' is op 26 ) uni. Maar de initiatiefnemers weten zich inmiddels gesteund door 
de Tweede-Kamerfractie en het hoofdbestuur neemt het initiatief toch over. De 
algemene mening is wel dat de onverwachte publicatie van de groep van zes, onder 
leiding van nota bene een Kamerlid, het zoveelste voorbeeld is van het gebrek aan 
communicatie in de partij. '28  

Op 2 6 juni komen zo'n 800 D'66'ers in Krasnapolsky in Amsterdam bijeen. De 
discussie gaat maar over één ding: de uitspraak van Terlouw twee weken eerder. Al 
snel wordt duidelijk dat de aanwezige Democraten zich geen dictaat van hun partij-
leider laten voorschrijven. Terlouw krijgt forse kritiek van de Amsterdamse wethou-
der Wolifensperger, de fractievoorzitter in het Europees Parlement Aar de Goede en 
D'66-senator Jan Vis. 'Het loopt slecht met ons af als we onze traditionele positie 
tussen CDA en PVDA verlaten', houdt Vis de Democraten voor. En als Terlouw dan 
geen lijsttrekker meer wil zijn, jammer dan. 'Laten we niet iemand kiezen waarvan 
we denken dat hij het 'naar buiten' goed doet maar niet past bij de koers van de par-
tij.'129  Daarmee laat Vis de partijleider openlijk vallen. En dat doen in feite ook de 
andere aanwezigen. In overgrote meerderheid verklaren de aanwezige Democraten 
zich tegen samenwerking met CDA en VVD. 

Formeel heeft de partijbijeenkomst geen besluitvormende bevoegdheden, maar 
niettemin heeft de uitspraak van de aanwezigen wel hetzelfde gewicht. 800 D'66'ers 
hebben zich nogmaals vastgelegd op de eerder bepaalde koers en samenwerking in 
een centrum-rechts kabinet afgewezen Terlouw zelf schittert door afwezigheid, 
ondanks het feit dat het hoofdbestuur het initiatief voor de bijeenkomst heeft over-
genomen. 'Het was in Amsterdam een groep zonder veel legitimiteit', verklaart Ter-
louw als hij achteraf op zijn afwezigheid wordt aangesproken. 'ik vond het onjuist 
om met zo'n groep te discussiëren.'130  Terlouw herhaalt nogmaals zijn standpunt 
dat D'66 op zoek moet naar een andere lijsttrekker als de partij vasthoudt aan de 
blokkade.131  

Het laatste woord is aan het partijcongres op 17 juli. Een NIPo-enqute toont 
ondertussen aan dat nog maar 45% van de D'66-aanhang het optreden van Jan Ter-
louw steunt.  132  Als er één ding duidelijk is aan de vooravond van het partijcongres 

OP 17 juli, dan is het dat het hoofdbestuur van D'66 de zaken totaal niet meer in de 
hand heeft. Van alle kanten krijgt het bestuur kritiek. Overal in de partij broeit het 
en binnen het hoofdbestuur is men bang dat de zaken op het congres van 17 juli uit 
de hand zullen lopen.'33  
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Geen alternatieven voor Terlouw 

Omdat het na het interview in Elsevier onzeker is geworden of Terlouw bij de 
komende verkiezingen de lijsttrekker van D'66 zal worden, wordt binnenskamers 
gewerkt aan een alternatief scenario: de zoektocht naar een nieuwe lijsttrekker 
wordt gestart. Een hoofdbestuurstrio, bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter 
politiek en de secretaris politiek, krijgt van het bestuur het mandaat om te spreken 
met mogelijke kandidaat-lijsttrekkers.14  Laurens-Jan Brinkhorst wordt genoemd 
en ook Maarten Engwirda staat op het kandidatenlijstje van het hoofdbestuur. Als 
partijvoorzitter Van Berkom Brinkhorst peilt voor het lijsttrekkerschap, reageert 
deze zeer gedecideerd: Jan Terlouw moet lijsttrekker worden en niemand anders. 
Brinkhorst wil niet dat het hoofdbestuur nog andere kandidaten benadert. De frac-
tievoorzitter verwacht namelijk niet dat er in de partij nog andere geschikte kandi-
daten rondlopen. Brinkhorst krijgt van Van Berkom zijn zin en is dan ook de enige 
die door het hoofdbestuur wordt gepolst.135  

Bij de interne vaststelling van de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkie-
zingen werpt zich vervolgens toch nog een kandidaat in de strijd. Gerrit Mik stelt 
zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap en werpt zich daarmee op als tegenkan-
didaat van Jan Terlouw. Mik vertegenwoordigt de linkervleugel van de partij. Zijn 
kandidaatstelling kan gezien worden als een directe reactie op de twijfel die binnen 
D'66 is gerezen omtrent de kandidatuur van Terlouw, na diens uitspraken over een 
centrum-rechts kabinet. Daarin ligt voor Mik ook de motivatie om zich kandidaat 
te stellen. Alleen de fractieleden die tegen deelname van D'66 aan het interim-kabi-
net stemden, voeren een werkelijk progressief beleid, houdt Mik de Democraten 
voor.  136  Opnieuw doen 'verontruste leden' van zich spreken. Van drie van hen ont-
vangen zo'n zoo D'66-leden een brief in de bus met de oproep om Mik te steunen. 
Volgens hen is alleen Gerrit Mik 'zowel in staat de partij bijeen te houden als een 
door het congres uitgezette progressieve koers vast te houden '137  Terlouw onder-
tussen, verklaart alleen als lijsttrekker te willen optreden. Met een lagere plaats op 
de lijst zal hij geen genoegen nemen. En mocht hij na de verkiezingen minister wor-
den, dan legt hij het leiderschap van de partij eveneens neer. 

Tijdens de vergadering van het hoofdbestuur op 15 juli wordt de uitslag van de 
interne poststemming bekend. 38  De partijleden blijken Ineke Lambers op de eer-
ste plaats te hebben gezet. Terlouw komt, na Brinkhorst en Engwirda, als vierde uit 
de bus. Mik wordt achtste. Voor Terlouw is de vierde plaats een enorme mentale 
dreun. Hij is er zeer door aangeslagen en overweegt zich uit de kandidaatstelling 
terug te trekken. 

Strategiediscussie in het hoofdbestuur 

De discussie over de strategieresolutie, waarin D'66 voorafgaand aan de komende 
verkiezingen duidelijkheid wil scheppen over de gewenste samenwerking met ande- 
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re partijen na de verkiezingen, is door de uitlatingen van Terlouw onder druk 
komen te staan. De conceptresolutie, die het hoofdbestuur aan het partijcongres zal 

voorleggen, komt dan ook niet zonder slag of stoot tot stand. 

De conceptresolutie gaat uit van een progressief beleid als voorwaarde voor deel-

name van D'66 aan het kabinet. De aanvankelijke formulering van de resolutie, 
waarin wordt gesteld dat 'D'66 de kans op het voeren van een progressief beleid door 
een kabinet met CDA en VVD te klein acht"39, duidt erop dat het hoofdbestuur het 

partijcongres voorstelt een kabinet van CDA, VVD en D'66 te blokkeren. Binnen de 
partijtop kan men het echter niet eens worden over deze formulering. Terlouw zal 
immers nooit akkoord gaan met een dergelijke blokkade. Onder druk van Terlouw 
wordt de tekst van de strategieresolutie gewijzigd. In de nieuwe versie van de resolu-

tie1, staat dat 'in de komende regeerperiode een progressief beleid dient te worden 

gevoerd door een kabinet dat kan steunen op een ruime meerderheid in het parle-
ment, Waarin D'66 als onafhankelijke progressieve partij bereid is verantwoordelijk-

heid te dragen."40  Tot zover verschilt de resolutie weinig van de strategieresolutie 

uit 1981. Ook de nadruk op de beleidspunten milieu, vrede en veiligheid, emancipa-
tie en de sociaal-economische problematiek mag niet verbazen. Het verschil zit in 

de voorkeur voor samenwerking met andere partijen in geval van regeringsdeelna-

me van D'66. De Democraten spreken een voorkeur uit voor een kabinet van 

(opnieuw) CDA, PVDA en D'66 of van PVDA, VVD en D'66. Andere combinaties zullen 
alleen worden overwogen als deze twee onmogelijk zijn gebleken èn die andere 

combinatie een progressief beleid biedt waarin D'66 zich kan herkennen. Ondanks 
dat het voeren van een progressief beleid met het CDA en VVD als coalitiepartners 
niet erg waarschijnlijk wordt geacht, wordt samenwerking met deze twee partijen in 
een nieuw kabinet niet op voorhand uitgesloten. Maar als CDA en VVD samen een 
meerderheid in de Kamer behalen, zal D'66 niet bij een centrum-rechtse coalitie 

aanschuiven. 141 

De mogelijkheid om toch met CDA en VVD een coalitie te voeren is het meest in 
het oog springende verschil met de strategieresolutie die een jaar eerder door het-
zelfde D'66-congres is aanvaard. Toen had D'66 drie jaar lang oppositie gevoerd 

tegen een CDAVVDkabiflet, dat een behoudend (niet-progressief) beleid had 

gevoerd. Op grond daarvan oordeelde het partijcongres toen dat het voeren van een 
progressief beleid in een regering met CDA en VVD moest worden uitgesloten en dat 
in het verlengde daarvan deelname van D'66 aan een dergelijke regeringscombinatie 
moest worden uitgesloten. In deze resolutie staat de inhoud van het te voeren beleid 
voorop. Bij iedere deelname van D'66 aan een regeringscombinatie zullen er vol-
doende waarborgen moeten zijn voor een progressief beleid. Voor een dergelijk 
beleid wordt de PVDA wel als noodzakelijke partner beschouwd. Voor het CDA of de 

VVD als derde regeringspartner wordt geen voorkeur uitgesproken. 142  Na een lange 
discussie in het hoofdbestuur wordt op 12 juni 1982 deze conceptresolutie, een com-
promis, vastgesteld. De kaarten voor het verkiezingscongres van de Democraten 

zijn geschud. 
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Beladen verkiezingscongres 

Wie wordt de lijstrekker bij de komende verkiezingen? En stelt de partij zich eens-
gezind achter de te volgen strategie of komt het tot een scheuring? Daar draait het 
congres inde eerste plaats om. Op 16 en 17 juli1982 (voor veel partijleden midden in 
de vakantie) komen liefst 2.000 Democraten naar Amersfoort om het beladen par-
tijcongres bij te wonen. Volgens de politicoloog Koole is het daarmee het best 
bezochte naoorlogse partijcongres. 143 

De vierde plaats op de kandidatenlijst is bij Terlouw hard aangekomen. Echte 
alternatieven voor Terlouw zijn er echter ook niet. De nummer één van de lijst, 
Ineke Lambers, heeft zich niet kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap omdat ze 
Terlouw beter vindt. En hoewel Terlouw in Maarten Engwirda zijn meest geschikte 
opvolger ziet, is zijn verkiezing, met een derde plaats bij de poststemming in het 
achterhoofd, niet erg waarschijnlijk. Mik, de vertegenwoordiger van de linkervleu-
gel en op voorhand de meest geduchte tegenstander van Terlouw, is met zijn teleur-
stellende achtste plaats op de lijst evenmin kansrijk. 

Op de vrijdagavond voor het congres laat Terlouw aan de politieke top van D'66 
weten dat hij afziet van zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap. Terlouw heeft al 
vanaf maart twijfels over zijn partijleiderschap. Op  aandringen van de Tweede-
Kamerfractie is hij aangebleven, maar de uitslag van de schriftelijke stemming is 
voor Terlouw een duidelijk signaal dat de partij hem liever niet als lijsttrekker ziet 
optreden.144  Partijvoorzitter Van Berkom doet een beroep op Terlouw om zijn 
besluit nu nog niet te nemen en ook Hans van Mierlo staat diezelfde avond nog bij 
Terlouw voor de deur. Evenals Van Berkom probeert ook Terlouws voorganger als 
lijsttrekker en eeuwige tegenpool hem over te halen om zijn kandidatuur toch te 
handhaven, maar tevergeefs. De volgende ochtend laat Terlouw in een brief aan het 
hoofdbestuur weten niet langer beschikbaar te zijn als lijsttrekker. Terlouw schrijft 
aan de partijvoorzitter: 

'Al enige tijd heb ik sterk het gevoel dat het vertrouwen tussen de leden van 
D'66 en mij aanzienlijk is verminderd. Dit vermoeden is bevestigd door de 
schriftelijke stemming over de Kamerkandidaten.' Daardoor is mijn geloof-
waardigheid als kandidaat-lijsttrekker aangetast. De discussie over de strate-
gieresolutie die zo dadelijk zal worden gehouden dreigt, in de ogen van som-
migen, te worden vertroebeld door de opvatting die ik koester over het leggen 
van blokkades. Daarom acht ik het juist om er niet vanmiddag eenvoudigweg 
vanaf te zien mij kandidaat te stellen, maar u nu al mee te delen dat ik niet 
beschikbaar ben als lijsttrekker voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 8 sep-
tember aanstaande."45  

Het is de ochtend van de eerste dag van het congres en tijd om uitgebreid intern 
beraad te houden is er niet meer. Dit is de dag waar het op aankomt. Wat het hoofd-
bestuur betreft de dag waarop de eigen resolutie wordt aangenomen en het lijsttrek- 
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kerschap van Terlouw wordt verzekerd. Maar die ochtend ziet het daar allerminst 
naar uit. 

Partijvoorzitter Van Berkom besluit, na overleg met enkele medehoofdbestuurs-
leden, de brief van Terlouw aan het congres voor te lezen, zodat iedereen weet hoe 
de vlag erbij hangt. Als Van Berkom is uitgesproken blijft het doodstil. Geen 
applaus omdat Terlouw opstapt, ook niet van zijn tegenstanders. Henk Zeevailcing 
stelt het congres voor ruimte op de agenda in te passen voor een plenaire discussie 
over de brief van Terlouw. Hoewel in eerste instantie akkoord, wordt het punt later 
weer door het congres van de agenda geschrapt. Eerst de discussie over de strategie-
resolutie, dan de verkiezing van de lijsttrekker, zo oordeelt het congres. 

Na langdurige discussies en emotionele debatten krijgt het congres drie keuzes 
voorgelegd: een open strategi, waarbij D'66 onafhankelijk de verkiezingen ingaat 
en na de verkiezingen besluit met welke partijen het programma het meest gereali-
seerd kan worden; een voorkeurscoalitie zonder uitsluiting van andere mogelijkhe-
den (de hoofdbestuursresolutie);  en een voorkeursresolutie met uitsluiting van een 
CDA-VVD-D'66-coalitie. De open strategie krijgt nauwelijks steun, waarmee het 
debat zich toespitst op de vraag of D'66 wel of niet een coalitie met CDA en VVD uit-
sluit. Met een kleine meerderheid bij de schriftelijke stemming (856 stemmen voor, 
816 stemmen tegen) wordt het blokkadevoorstel verworpen.146  De voorstanders 
van de blokkade dragen hun verlies op waardige wijze. De rijen van het congres slui-
ten zich weer en de hoofdbestuursresolutie, in de lijn van Terlouw, wordt aangeno-
men. Een motie, waarin wordt gevraagd om een extra ledenvergadering indien D'66 
toch zou overwegen om met CDA en VVD in zee te gaan, wordt eveneens aangeno-
men. 

De blokkade van het CDA-VVD-D'66-kabinet is in principe van tafel en daarmee 
staat de weg open voor Terlouw om zich toch als kandidaat lijsttrekker aan te bie-
den. Maar de klap van de vierde plaats op de lijst en de breuk in het vertrouwen zijn 
nog steeds bij Terlouw aanwezig. Is de congresuitspraak inderdaad een uiting van 
vertrouwen in zijn strategie, vraagt Terlouw zich af. In een bijzaaltje van de congres-
locatie, het 'koortskamertje', proberen achtereenvolgens Van Berkom, Brinkhorst 
en Van Mierlo om Terlouw over te halen. Na een tijdje alleen zijn om na te denken, 
laat Terlouw weten alsnog bereid te zijn het lijsttrekkerschap op zich te nemen. Bij 
de stemming moet hij nog wel aanvaarden dat eenderde van de stemmen naar zijn 
tegenstander Mik gaat. 

Veel Democraten zijn ontstemd over de gang van zaken rondom het lijsttrekker- 
schap. Schokkend, D'66-onwaardig, slecht voor de politiek, weerzinwekkend, zijn 
een aantal van de typeringen van Democraten die erbij waren. Volgens velen is er 
sprake van manipulatie en een vooraf opgezet plan. Al snel gaat het gerucht dat Ter-
louw zijn brief in samenspraak met het hoofdbestuur zou hebben opgesteld, tenein-
de het congres onder druk te zetten om geen blokkade tegen een centrum-rechts 
kabinet in de strategieresolutie op te nemen. Van een dergelijke opzet is echter geen 
sprake geweest. Van Berkom had Terlouw niet van tevoren verteld dat hij de brief 
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aan het congres zou voorlezen. Manipulatie is wel een terechte typering, zoals Van 
Berkom ook ronduit toegeeft, maar het partijbelang vereiste nu eenmaal dat- liet 
congres voor de stemming over de strategieresolutie kennis zou dragen van de even-
tuele gevolgen, zo argumenteert de partijvoorzitter. 147 

Op 22 juli evalueert het hoofdbestuur het congres.148  Het hoofdbestuur ervaart 
het eigen optreden over het geheel genomen niet fraai, maar gezien de omstandig-
heden van het moment wel verdedigbaar. En men is tevreden over de uitslag. Vol-
gens partijvoorzitter Van Berkom is de grootste winst van de resolutie gelegen in het 
feit dat, nu D'66 geen enkele partij of coalitie op voorhand uitsluit, de andere partij-
en zich niet langer vrijblijvend kunnen opstellen. Terlouw probeert ondertussen de 
onzekerheid over zijn lijsttrekkerschap weg te nemen. Hij zal het besluit van het 
congres loyaal uitvoeren. Terlouw bezweert de partijleden dat hij 'met grote hard-
nekkigheid zal verdedigen wat D'66 het laatste jaar heeft gedaan."49  

De Tweede-Kamerverkiezingen 

Aan Jan Veldhuizen de taak om de partij na de nederlaag bij de provinciale en 
gemeentelijke verkiezingen opnieuw op te laden voor de campagne voor de Kamer-
verkiezingen. De negatieve trend, ii,i% in mei 1981, 8,3% in mei 1982 en 5,3% in 
juni 1982, moet worden gestopt en zo mogelijk worden omgebogen. 

Aan het campagneplan van Veldhuizen zal het niet liggen. Hierin wordt in een 
goede analyse een realistisch beeld gegeven van de situatie waarin D'66 zich bevindt. 
Ondanks dat in het Regeerakkoord een grote D'66-inbreng was terug te vinden, is in 
het kabinet zeer weinig D'66 te herkennen geweest, stelt Veldhuizen. D'66 is nauwe-
lijks aanwezig geweest in de strijd over belangrijke onderwerpen op sociaal, econo-
misch en financieel beleid. Daar komt bij dat door het kabinet een aantal moeilijke 
beslissingen is genomen die in strijd waren met de D'66-opvattingen. De noodzaak 
van deze beslissingen is door D'66 te weinig uitgelegd. De kiezers vinden dan ook dat 
in het regeringsbeleid te weinig van de denkbeelden van D'66 is terug te vinden. 150 
Door de breuk met de PVDA en de keuze voor het overg1tngskabinet met het CDA is 
D'66 voor veel kiezers in het conservatieve kamp terechtgekomen. Voor velen is het 
niet meer duidelijk wat men aan D'66 heeft: de partij zegt progressief te zijn, maar 
kiest wei het CDA boven de PVDA. Jan Terlouw heeft niet gebracht wat de kiezers van 
hem verwachtten. Terlouw had een matige start als minister, moest een aantal moei-
lijke keuzes maken en was niet zichtbaar tussen Den Uyl en Van Agt. De conclusie 
van Veldhuizen: 'Het is niet de schuld van de kiezer dat zij D'66 niet (meer) zien zit-
ten. D'66 zal zich zelf door middel van eigen initiatieven, getuigenis en personen haar 
eigen geloofwaardigheid moeten herstellen.' 51 - 

Op basis van de analyse van Veldhuizen luidt de campagneopdracht: 'het terug-
winnen van het vertrouwen van de kiezer." 2  Maar de campagne van D'66 zal nood-
gedwongen een uiterst beperkt karakter hebben. Veldhuizen heeft een begroting 
opgesteld die uitgaat van het noodzakelijke. In de campagne staan de sociaal-econo- 
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mische vraagstukken centraal. Hoe kan de economische crisis het best worden 
opgevangen, hoe moet het stijgende financieringstekort worden afgeremd en waar 
te bezuinigen? De campagnethema's lenen zich slecht voor een duidelijke profile-
ring van D'66. Reeds tijdens de campagne is duidelijk dat de kans dat D'66 na de 
verkiezingen opnieuw aan een regeringscoalitie zal deelnemen uiterst gering is. De 
partij staat in de opiniepeilingen op fors verlies. Dat is nooit een goed uitgangspunt 
voor het voeren van een campagne. In de media wordt volop gespeculeerd over de 
mogelijkheid dat D'66 een centrum-rechtse coalitie van CDA en VVD zou kunnen 
aanvullen, indien deze twee partijen samen geen meerderheid halen. Partijleider 
Terlouw zou daar wel wat voor voelen, maar zijn partij niet. Omdat CDA en PVDA 

samen voldoende zetels in de wacht kunnen slepen om een kabinet te vormen, heeft 
het er alle schijn van dat de Democraten tot de oppositie veroordeeld zijn. Een van 
tevoren redelijk kansloze campagne dus. Dat is te merken aan de wijze waarop de 
andere partijen met D'66 omgaan: geen harde aanvallen, weinig snerende opmer-
kingen. 

Lijsttrekker Terlouw bevindt zich in een lastige situatie. Als minister van 
Economische Zaken in de kabinetten-Van Agt  II  en  III  moet Terlouw het kabinets-
beleid verdedigen. Zowaar geen eenvoudige klus. Terlouw wordt in de campagne 
bijgestaan door een aantal mensen uit de top van de kandidatenlijst, de zogenaamde 
'supertop', op die punten waar Terlouw moeite mee heeft, maar ook dat mag niet 
helpen. Terlouw neemt in de campagne geen afstand van zijn beleid en daardoor 
sluit de boodschap van Terlouw persoonlijk niet meer aan op het programma dat op 
het congres is aangenomen. Terlouw legt voornamelijk verantwoording als minister 
van economische Zaken, waardoor de D'66-boodschap in de campagne ontbreekt. 
Niemand bij D'66 is echt geïnspireerd om campagne te voeren. 'Je verandert er toch 
niets meer aan', is de algemene stemming. D'66 zit in de hoek waar de klappen val-
len en de partij is niet meer in staat om een positief verhaal te houden. De D'66-

campagne is een campagne zonder boodschap en zonder vooruitzicht. 153 

Op 8 september, de verkiezingsdag, ziet het politieke krachtenveld in Nederland er 
ineens heel anders uit. Het verlies van D'66 is groot. Van de zeventien zetels die ruim 
een jaar eerder onder Terlouw waren binnengehaald, houdt de partij er slechts zes 
over, een zetel minder nog dan in het debuutjaar 1967. In één harde klap wordt de 
'vierde stroming' in Nederland teruggebracht van II,o5% van de stemmen tot 
4,32%. Het verlies van D'66 is op dat moment het grootste verlies ooit in Nederland 
door een politieke partij geleden. 

De PVDA wint drie zetels en wordt met 47  zetels de grootste partij. De grootste 
winst wordt geïncasseerd door de VVD. De grootste oppositiepartij boekt een winst 
van tien zetels en behaalt met 36 zetels de beste verkiezingsuitslag in het bestaan van 
de partij. Het CDA verliest drie zetels en komt op 45  zetels, waarmee de confessionele 
concentratie kleiner is dan ooit tevoren. 

Als er een prijs bestond voor het snel in de vernieling helpen van een succesrijke 
partij, dan zou die prijs dit jaar vast en zeker naar D'66 zijn gegaan"54, stelt Jan Vis 
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na de verkiezingen. Scenario's als in 1974 doemen op, vooral bij veel oudgedjej 
De partijtop is bang  dater  opnieuw een exodus van leden op gang zal konien. In het 
partijblad Democraat is een smeekbede te lezen die de leden die erover denken om af 
te haken moet overhalen om dat niet te doen: 'Blijf nog even bij ons. Kijk het nog 
even aan, desnoods."55  

Het verlies is geen reden om de koers om te gooien. Hoewel van diverse kanten  
pleidooien hoorbaar zijn om 'een nieuwe start' te maken, om D'66 Van  eel)  nadere 
aanduiding te voorzien, een beginselprogramma te schrijven of organisatoi-j, 
wijzigingen door te voeren, is de partijtop van D'66 het er tijdens een 'bezinnings  
weekend' op 24 en 25  september in Soesterberg over eens dat D'66 'onafhankelijk en 
vanuit een vernieuwingsgezinde instelling moet blijven zoeken naar eigentijdse 
oplossingen voor de problemen die spelen', aldus het hoofdbestuur in een persbe-

richt. 156 

De kabinetsformatie 

Ondanks de halvering van de fractie bestaat bij D'66 toch de bereidheid om te pra-
ten over regeringsdeelname. Maar binnen het hoofdbestuur wordt de opvatting  
breed gedeeld dat het voor D'66 beter is om niet aan een nieuw te vormen kabinet 
deel te nemen, maar ongebonden en niet gehinderd door de noodzakelijke compro-
missen plaats te nemen in de oppositie. In de formatie stelt D'66 zich dan ook 
bescheiden op. In het advies aan de Koningin wordt geen combinatie met D'66 
genoemd. Op 9 september adviseert D'66 om een informateur van PVDA-huize te 
laten onderzoeken of er een vertrouwensbasis tussen partijen geschapen kan wor-
den zodat de vorming van een meerderheidskabinet mogelijk is. 

Het is niet Jan Terlouw die namens D'66 de onderhandelingen bij de formatie zal 
voeren. De combinatie van minister van Economische Zaken en het vice-premier-
schap vindt hij een dermate zware taak dat hij niet ook nog eens de formatieperike-
len erbij kan hebben. Terlouw voelt er ook weinig voor om opnieuw met Den Uyl 
en Van Agt om de tafel te moeten gaan zitten. Laurens-Jan Brinkhorst wordt door 
de fractie als onderhandelaar aangewezen .'57  

De VVD heeft de mogelijkheid van een PVDA-VVD-D'66-coalitie verworpen, zodat 
alleen een herstel van de oude coalitie voor D'66 nog open staat. VVD-leider Nijpels 
laat informateur Van Kemenade al snel weten alleen heil te zien in een formatie die 
gericht is op de vorming van een kabinet van CDA en VVD, eventueel aangevuld met 
D'66. Daarmee plaatst Nijpels zich al direct buiten de gesprekken, die met Den Uyl, 
Lubbers en Brinkhorst worden voortgezet. Op sociaal-economisch terrein en ten 
aanzien van het veiligheidsbeleid blijken de drie gesprekspartners echter te ver uit 
elkaar te staan. Al spoedig wordt duidelijk dat Lubbers en Nijpels de mogelijkheid 
van een CDA-VVD-combinatie willen onderzoeken. Informateur Schotten zal dit 
moeten bewerkstelligen. 
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Wanneer Scholten aan de slag gaat om een kabinet van CDA en VVD te onderzoe-
ken, wordt D'66 gevraagd om aan te schuiven. Terlouw adviseert D'66-onderhande-
laar Brinkhorst op dit verzoek in te gaan, maar Brinkhorst weigert.  158  In lijn met de 
uitspraak van het D'66-congres weigert Brinkhorst mee te doen aan een centrum-
rechts kabinet. In een brief aan de informateur laat Brinkhorst weten dat de fractie 
van D'66 wel bereid is een eventueel regeerakkoord van CDA en VVD na totstandko-
ming te beoordelen om te bezien of deze voldoende basis biedt om steun te verlenen 
aan een dergelijk kabinet. Van tevoren instemmen met een centrum-rechtse combi-
natie, sluit Brinkhorst uit. Het conceptregeerakkoord wordt op 19 oktober ook aan 
D'66 voorgelegd. De D'66-fractie laat Scholten echter weten onvoldoende herken-
ningspunten in het conceptakkoord te zien. Met name het sociaal-economisch 
beleid en het veiligheidsbeleid worden door de Democraten afgewezen. Het ant-
woord, dat de Democratn op zi oktober aan de formateur sturen, luidt dus 
'nee' 159 

CDA en VVD hebben samen een Kamermeerderheid en kunnen dus ook zonder 
D'66 een kabinet vormen. Alleen de invulling van het ministerschap van Defensie 
blijkt een probleem. Zozeer zelfs dat CDA-voorman Lubbers aan Hans van Mierlo 
vraagt om op persoonlijke titel aan te blijven als minister van Defensie in het te vor-
men CDA/VVD-kabinet, zonder dat D'66 zich gebonden hoeft te voelen aan het 
regeerakkoord. Dit voorstel wordt zowel door de partijtop van D'66 als door Van 
Mierlo zelf afgewezen. 160 

Terlouw en Brinkhorst verlaten de politiek 

Op z8 oktober 1982 maakt Jan Terlouw bekend dat hij niet in de Tweede Kamer zal 
terugkeren. Hij legt zijn partijleiderschap van D'66 neer en daarmee komt een eind 
aan zijn loopbaan in de landelijke politiek. Op de persconferentie waarop Terlouw 
zijn beslissing publiekelijk maakt, legt hij uit waarom hij opstapt: 

'Mijn beslissing om niet in de Kamer terug te keren heeft een politieke reden 
en geen andere, ik vind dat het politiek voor mij de enige mogelijkheid is om 
de consequenties te trekken uit wat er is gebeurd. ( ... ) De nieuwe koers van de 
partij moet uitgezet worden zonder de ballast van het verleden.'161  

Terlouw legt niet alleen zijn partijleiderschap neer, maar zal ook zijn Tweede-
Kamerzetel niet innemen. Terlouw vindt het beter om geen lid meer van de fractie 
te zijn 'om mijn opvolger niet voor de voeten te lopen' 162,  zo verklaart hij. De nieuw 
gekozen fractievoorzitter, Maarten Engwirda, probeert Terlouw tevergeefs voor de 
D'66-fractie te behouden.163  De post van Commissaris van de Koningin in Drenthe 
wijst Terlouw eveneens af.'64  Na zijn afscheid van de Nederlandse politiek vertrekt 
Terlouw naar Parijs, waar hij secretaris-generaal van de Europese Conferentie van 
Transportministers wordt. 

215 



HOOFDSTUK 5 

Het hoofdbestuur van D'66 stelt in een reactie op het vertrek van Terlouw 'dat 
D'66 zonder Jan Terlouw nooit de rol in de Nederlandse politiek zou kunnen spelen 
die wij daadwerkelijk gespeeld hebben en nog zullen spelen.' Dankbaarheid Is er 
voor 'zijn stroom van ideeën, de rust en de helderheid waarmee hij deze kon ver-
woorden, zijn bezielende leiding als fractievoorzitter en vooral zijn niet aflatende 
bereidheid duidelijk te maken dat D'66 in het Nederlandse politieke veld niet 
gemist kan worden."65  NRC Handelsblad schrijft naar aanleiding van het vertrek 
van Terlouw: Als politicus laat Terlouw de herinnering achter van een knap vertol-
ker van het pragmatische D'66-ideeëngoed, van een steeds charmante en vooral 
kundig stemmentrekker, maar ook van een weinig indrukwekkende minister en een 
in de nadagen van zijn leiderschap veelvuldig gekwetst en geïrriteerd politicus.' Vol-
gens De Tijd was Terlouw 'bereid zijn persoonlijk politiek hobbyisme en dat van 
zijn partij opzij te zetten voor beleid dat zijns inziens noodzakelijk was. Stelde dus 
zijn verantwoordelijkheidsgevoel boven persoonlijke en partijpolitieke belangen. 
Vroeger noemde men dat staatsmanschap.' 1456 

Jan Terlouw is niet de enige die uit de actieve politiek verdwijnt. Twee weken voor 
de bekendmaking van Terlouws vertrek, lekt uit dat Laurens-Jan Brinkhorst, tot op 
dat moment fractievoorzitter van D'66 en onderhandelaar namens zijn partij bij de 
kabinetsformatie, gevraagd is voor de functie van EEG-ambassadeur in Japan. Van 
Brinkhorst was al langer bekend dat hij internationale ambities had. Voor de voor-
malig hoogleraar en oud-staatssecretaris voor Europese Zaken is Nederland te klein. 
In mei 1982. is Brinkhorst reeds gepeild voor de functie van EEG-ambassadeur in 
Washington. Toen hield de fractievoorzitter de boot nog af; maar tegen Tokyo zegt 
hij wel 'ja'. 

Brinkhorst heeft het leiderschap van D'66 nooit geambieerd. Toen Terlouw zitting 
nam in het kabinet-Den Uyl is Brinkhorst tegen wil en dank tot fractievoorzitter 
gekozen. Velen zagen in hem de gedoodverfde opvolger van Terlouw als lijsttrekker 
van D'66. Maar Brinkhorst wilde niet: 

'Zoals alom bekend, heb Ik nooit het lijsttrekkerschap van de partij geam-
bieerd. Toen ik door omstandigheden in 1981 tot fractievoorzitter werd geko-
zen, heb ik me bereid verklaard dat twee jaar te doen. Sindsdien is er wel een 
nieuwe situatie ontstaan. Na de verkiezingen van 8 septemberj.l. heeft de frac-
tie dan ook op mijn voorstel besloten, dat een nieuwe voorzitter zou worden 
gekozen aan het eind van de kabinetsformatie. Waar ik nog steeds geen lijst-
trekker voor de volgende ronde wil zijn, ligt het eerder voor de hand dat een 
ander, die daartoe wel bereid is, ook het voorzitterschap van de fractie op zich 
neemt. '167 

Dat hij wel bereid was om fractievoorzitter te worden, zonder de ambitie om lijst-
trekker te worden, noemt Brinkhorst zelf achteraf 'een grote fout'.168  
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Op dezelfde persconferentie waarop Jan Terlouw zijn vertrek bekend maakt, wordt 
Maarten Engwirda, tot dan toe financieel specialist van de D'66-fractie, verwel-
komd als de nieuwe fractievoorzitter. Tijdens een fractieberaad in het Haagse hotel 
Corona is Engwirda bij acclamatie tot voorzitter van de fractie gekozen. Engwirda 
ziet het als zijn belangrijkste taak om D'66 als substantiële partij in het politieke 
krachtenveld te plaatsen. D'66 is niet opgericht om een splinterpartij te worden, zo 
stelt hij bij zijn aantreden als fractievoorzitter.  169  De huidige zes zetels in de Tweede 
Kamer noemt hij 'het minimum om enigszins geloofwaardig in de politiek te kun-
nen opereren.'170  Engwirda is van plan om 'redelijk en zakelijk' oppositie te voeren, 
des D'66 dus. De partij zal zich in de breedte moeten ontwikkelen. Na een periode 
waarin de nadruk lag op de staatsrechtelijke vernieuwing, gevolgd door een fase 
waarin niet-materiële zaken de aandacht kregen, is het volgens Engwirda van het 
grootste belang dat ook lover materiële onderwerpen zijn standpunt formuleert. 
Juist op dat punt, met name de sociaal-economische vraagstukken, heeft D'66 de 
afgelopen paar jaar geen antwoord geboden, zo vindt Engwirda. De leus 'het rede-
lijk alternatief' wordt overboord gezet. Een negatieve benadering die uitgaat van 
een stem op D'66 bij gebrek aan beter, aldus Engwirda. De leus moet plaats maken 
voor een toekomst waarin D'66 duidelijk moet maken waarom juist D'66 gekozen 
moet worden. 

Ook partijvoorzitter Jan van Berkom vertrekt. Hij acht zichzelf wegens overbelas-
ting niet meer in staat het partijvoorzitterschap te combineren met een volledige 
professionele dagtaak bij het ministerie van Onderwijs. Er zijn maar weinig mensen 
binnen D'66 die het vertrek van Van Berkom betreuren. Hij wordt over het alge-
meen niet gezien als een sterke voorzitter. Onder Van Berkom heeft het bestuur 
nauwelijks gefunctioneerd. Royementsbesluiten hebben het bestuur volledig ver-
deeld. Van Berkom erkent dat hij weinig van het voorzitterschap heeft gemaakt. 
Met name de laatste maanden heeft hij er zijn buik van vol. Van Berkom is teleurge-
steld in de mensen en in de politieke ontwikkelingen. Hij stelt zich terughoudend 
op en besluit zich niet meer herkiesbaar te stellen. 'Wetend dat je op een stuurloos 
schip zit, waarbij de golven zo hoog gaan dat je verzuipt, terwijl je toch de verant-
woordelijke kapitein bent, dat is buitengewoon onaangenaam', zo vat Van Berkom 
zijn laatste maanden achteraf samen. 171 

Na de verkiezingen neemt vice-voorzitter politiek Bob van den Bos als waarne-
mend voorzitter de honneurs waar. Op het partijcongres wordt Jacob Kohnstamm 
met een niet mis te verstane meerderheid als nieuwe partijvoorzitter gekozen. 'Een 
gek moment om partijvoorzitter te worden', geeft hij toe, 'drie verkiezingsnederla-
gen in zes maanden tijd, drie gezichtsbepalende mensen weg in minder dan vier 
weken tijd."72  Kohnstamm staat voor de moeilijke taak de partij weer op de rails te 
krijgen. Niet alleen in electoraal opzicht, maar ook wat de organisatie betreft staat 
de partij er slecht voor. Kohnstamm treft een bijna failliete boedel aan. Na de spec-
taculaire groei in 1981 is een begroting opgesteld die is uitgegaan van die groei en 
van 15.000 betalende leden. Die begroting moet nu worden gehalveerd. 5o.000 gul- 
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den blijkt te zijn verdwenen. Een vrijwilliger die voor de campagne heeft gewerkt 
blijkt betaalkaarten te hebben verduisterd en gèincasseerd.173  Aan het feit dat hij 
met overtuigende cijfers is gekozen, kan Kohnstamm veel gezag ontlenen, iets wat 
hij nodig heeft om D'66 weer op de goede weg te helpen. 

Democratisch Manifest 

Na de verkiezingen begint voor de Democraten de noodzakelijke periode waarin 
wordt gezocht naar een nieuwe plaatsbepaling. Het geactualiseerde beleidspro-
gramma van D'66, dat in 1982 verschijnt, zal de basis vormen voor het handelen van 
D'66 in de komende vier jaar en tevens de basis vormen voor het nieuwe verkie-
zingsprogramma. De inleiding van het nieuwe beleidsprogramma bestaat uit 

dezelfde 'Uitgangspunten voor denken en handelen' uit 1979, de rest van Eet pro-
gramma is geactualiseerd. 

Naast het nieuwe beleidsprogramma komt '66 onder de titel 'Perspectief 86' 

met een eigen visie op actuele beleidsvraagstukken voor de middellange termijn. 
Een verdergaande poging om tot een hernieuwde plaatsbepaling te komen  moet 
echter komen uit de meer existentiële vragen. Als bijna vanzelfsprekend gevolg van 
de verkiezingsnederlaag komt dan ook al snel een diepgaande discussie op gang over 

de grondslagen van D'66. Niet alleen wordt er gezocht naar het hoe en waarom van 

het verlies, maar worden vragen gesteld als heeft D'66 grondslagen en rechtvaardi-

gen deze het bestaan van een aparte partij als D'66? Hoe dienen die doelstellingen 

vertaald te worden in concrete beleidsvoorstellen en hoe worden die het beste aan 
de kiezers overgebracht? 

Als leidraad voor deze discussie heeft het hoofdbestuur het denken en handelen 
van D'66 verwoord in 'Het Democratisch Manifest', op basis van interviews van 
Michiel ten Brink met onder andere Jan Glastra van Loon, Jan Vis en swB-directeur 
Erik van der Hoeven geschreven door Aad Nuis.174  Het Democratisch Manifest is 

een van de belangrijkste publicaties over de grondslagen van D'66. Het Manifest 

moet het beginpunt vormen van een brede discussie in de partijgeledingen, een aan-
zet tot het denken over de doelstellingen op korte en lange termijn. Het Manifest 
dient niet ter vervanging van het bestaande beleidsprogramma. Dat zal begin 1934 

worden geactualiseerd, waarbij de Democratisch Manifest wel als basis zal dienen. 
In het Democratisch Manifest zet Nuis het profiel van D'66 nauw omschreven en 

scherp afgebakend neer tegen de achtergrond van een maatschappijanalyse. Het 
vaststellen van het eigen profiel zoals dat in het Democratisch Manifest gebeurt 

markeert, in de woorden van partijvoorzitter Kohnstamm, 'het begin van een 
nieuw hoofdstuk in de roerige geschiedenis van de Democraten '66.'175  Die nieuwe 

fase wordt wel gekenmerkt door een impliciete oproep vast te houden aan de oor-

spronkelijke uitgangspunten van de partij. Een fundamentele democratische 

gezindheid en pragmatische instelling staan centraal als bepalend voor het karakter  

van D'66. Zij zijn volgens het Manifest terug te voeren op 'een dieperiggend respect 
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,ewerkt voor mensen' en 'een vaste wil om de bedreigde erfenis van de aarde ondanks alles zo 

dat hij 
goed mogelijk over te dragen op wie na ons komen.' 

Lets wat Volgens het Democratisch Manifest hebben de snelle en onvoorspelbare maat- 
schappelijke ontwikkelingen aangetoond dat ideologieën geen uitkomst meer bie- 
den in het politieke besluitvormingsproces. 

'De toekomst is niet zeker. De loop van de geschiedenis ligt niet vast in onwrik- 
bare wetten. Blauwdrukken van een ideale toekomst worden vaak al wegge- 

waarin vaagd voor ze klaar zijn. Blindvaren op een dogmatisch politiek wereldbeeld is 

idspro- gevaarlijker geworden dan ooit. Des te noodzakelijker is het, zo goed mogelijk 

ilen van 
vooruit te zien en op grond daarvan een duidelijke politieke koers uit te zetten; 

verkie- steeds echter in het besef dat nieuw opdoemende problemen, dreigingen en 

taat Uit 
mogelijkheden ieder moment kunnen dwingen tot bijstelling van de koers.' 

let  pro- 
Met andere woorden: de geschiedenis heeft het gelijk van pragmatisme als politieke 

tief '86' grondhouding aangetoond. Ieder besluit en de resultaten van dat besluit moeten op 
enig moment op de proef worden gesteld en worden onderworpen aan open en termijn. 

n --Pf-
democratische discussies, betoogt Nuis in het Democratisch Manifest. 

'Vóór alles is D'66 een democratische partij. ( ... ) Democratie is voor ons het 
meest rechtvaardige stelsel van besluitvorming; het stoelt rechtstreeks op het 
beginsel dat ieder in staat moet worden gesteld verantwoordelijkheid te dra-
gen voor zichzelf en voor de gemeenschap. ( ... ) Wezenlijk in onze opvatting 
van democratie is de noodzaak van controle op de macht.' Want: 'Macht is 
noodzakelijk voor het besturen van de samenleving, maar zij mag geen doel in 
zichzelf worden.' Een democratische cultuur vereist het in alle openheid en 
openbaarheid afleggen van verantwoording en een besluitvorming die min-
derheden respecteert, aldus het Manifest. 'Het streven naar meer democratie is 
een proces dat terugslag en voortgang kent, maar dat nooit aan een eind komt. 
De democratisering van de samenleving is daarom niet alleen vanaf het begin 
een fundamenteel actiebeginsel van D'66 geweest, het zal dat ook blijven in de 
toekomst.' 

Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn (ook) voor D'66 belangrijke uit-
gangspunten. Maar ter onderscheid van andere partijen wordt daaraan een eigen 
invulling gegeven. Het Democratisch Manifest spreekt van de verwezenlijking van 
vrijheid in 'een open samenleving die in het teken staat van emancipatie', van gelijk-
waardigheid die zich onderscheidt van gelijkschakeling doordat 'ieder mens de 
ruimte krijgt zijn talenten te gebruiken, op eigen manier maar met gelijke kansen' 
en solidariteit als 'een houding van respect voor de evenwaardige mens die er slech-
ter aan toe is.' D'66 staat een open samenleving voor, 'waarin enkelingen sterk staan, 
zo lang mogelijk op eigen benen staan, en hun eigen weg kiezen.' Da t is wat anders 
dan een kil individualisme, schrijft het Manifest. 'Onze open samenleving is geen 
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bandeloze samenleving', mensen zullen zich binden aan andere mensen, aan 
samenlevingsverbanden en aan normen en waarden. Maar dan wel op grond van 
zelfstandig te maken keuzes: 'Het gaat erom dat het een keus is, geen lot dat door de 
druk van uitwendige omstandigheden wordt opgelegd.' 

Ook het milieu staat voor D'66 centraal en zal dat ook blijven. 'D'66 stond voor-
aan bij het signaleren van de levensgevaarlijke aanslag op het natuurlijke milieu die 
zich bezig is te voltrekken, en bij het mobiliseren van de verdediging daartegen. 
D'66 zal die strijd nooit opgeven.' Het Manifest spreekt van een nauwe verwant-
schap van de partij D'66 met radicale vernieuwingsbewegingen, al kiest D'66 ervoor 
een 'realistische hervormer' te zijn. 

Ook in het Manifest is een rol weggelegd voor het internationale aspect. D'66 
heeft oog voor de internationale ontwikkeling, of dat nu gaat om economie, armoe-
de of mensenrechten. De D'66-uitgangspunten voor nationale politiek gelden ook 
daarbuiten, stelt het Manifest, want de Nederlandse problemen zijn een onderdeel 
van internationale problemen en kunnen vaak alleen in internationaal verband 
worden opgelost. 

Het Democratisch Manifest verzet zich tegen de bureaucratie en de verstarring 
die het bestuursklimaat in Nederland kenmerken. De democratische besluitvor-
ming wordt gekenmerkt door verkokering en specialismen. Politieke partijen zijn 
de greep op de besluitvorming kwijt en een 'oerwoud' aan regels laat geen ruimte 
voor vernieuwing. Het bestuur dient af te stappen van het 'risicomijdend gedrag' en 
de greep op de besluitvorming te hernemen. Verantwoordelijken moeten weer ver-
antwoording gaan afleggen. 

Hoofdbestuur en fractie reageren zeer positief op het Democratisch Manifest. Maar 
niet iedereen is over het Manifest te spreken. Sommigen vinden het te vaag en te 
vrijblijvend. Volgens de critici gaat het Manifest niet diep genoeg in op inhoudelij-
ke standpunten. Bij die kritiek wordt voorbijgegaan aan de functie die het Demo-
cratisch Manifest heeft te vervullen. In plaats van het eindpunt van een discussie, 
zoals een partijprogramma of een beleidsprogramma, is het Democratisch Manifest 
het beginpunt van een discussie binnen de partij. Het Democratisch Manifest is 
'niet hèt stuk', betoogt het hoofdbestuur. 

Er komen zoveel reacties op het Democratisch Manifest in de vorm van moties 
(het stuk zelf is niet amendeerbaar), dat het hoofdbestuur de Adviesraad vraagt om 
tot een selectie en bundeling van de reacties te komen. Om een onwerkbare situatie 
te voorkomen zullen alleen deze aan het congres worden voorgelegd. Ook zal een 
aantal reacties in de vorm van hoofdbestuursresoluties worden gegoten. Het voor-
jaarscongres 1983 schaart zich achter de essentie van het Democratisch Manifest, 
waarmee het Manifest verheven wordt tot uitgangspunt voor de verdere beleidsbe-
paling in de partij. Het congres neemt tevens de zogenaamde 'speerpuntenresolu-
ties' aan die uit alle reacties op Democratisch Manifest zijn gedestilleerd. Deze reso-
luties bevatten opdrachten aan het hoofdbestuur om verder te gaan met het ontwik-
kelen van politieke ideeën en deze uit te dragen in concreet beleid. 
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D'66 nader aangeduid? 

Behalve de discussie over het Democratisch Manifest wordt er op het voorjaarscon-
gres 1983 in Zutphen ook veel aandacht besteed aan de behoefte van een deel van de 
partijleden om D'66 van een nadere aanduiding te voorzien. Ondertitels als links-
liberaal, sociaal-liberaal, progressief-liberaal en radicaal-liberaal doen al geruime 
tijd de ronde. Als fractievoorzitter heeft Laurens-Jan Brinkhorst al ruim een jaar 
eerder D'66 betiteld als een sociaal-liberale partij. Deze typering volgde op de aan-
duiding door Jan Terlouw van D'66 als links-liberale partij. Ook in de discussie over 
het profiel en de koers van D'66 speelt de etikettering een belangrijke rol. Een reeks 
kaderleden is uitgesproken voorstander van een nadere aanduiding, het hoofdbe-
stuur is van mening dat een dergelijke aanduiding overbodig is en de naam 'Demo-
craten '66' de lading voldoende dekt.16  'De discussie van de angst, een alibi voor de 
verloren verkiezingen', noemt Ernst Bakker de discussie. 

In de discussie komt telkens een aantal argumenten terug. In de eerste plaats zou 
D'66 een nadere aanduiding nodig hebben om de herkenbaarheid te vergroten. 
D'66 zou zo niet langer meer afhankelijk zijn van alleen het partijprogramma en de 
partijleider. De nadere aanduiding zou kort en krachtig en voor iedereen begrijpe-
lijk de partij kunnen kenschetsen. Daarmee zou D'66 minder kwetsbaar zijn, aldus 
de voorstanders. Want: 'D'66 heeft intern problemen haar filosofie te verwoorden, 
en daaruit kan niet anders volgen dan dat men het extern ook moeilijk heeft'177, 
aldus Jan Veldhuizen, een van de vurige pleitbezorgers van een nadere aanduiding 
van D'66. In de tweede plaats zou een ondertitel als links-liberaal of sociaal-liberaal 
de inhoud van D'66 samenvatten die al langer kenmerkend is voor de partij. De 
standpunten van D'66 over vrijheid, emancipatie, individuele ontplooiing en soli-
dariteit vertolken reeds een synthese van het beste van het liberalisme en het beste 
van het socialisme. Voorstanders betogen verder dat een ondertitel D'66 recht doet 
als erfgenaam van een stroming in de Nederlandse politiek die al veel langer bestaat. 
Deze zou teruggaan op de Franse revolutie en eerder deze eeuw zijn vertegenwoor-
diger hebben gekend in de vorm van de Vrijzinnig-Democratische Bond. 

Een belangrijk argument tegen een ondertitel is dat lang niet iedereen binnen 
I:)'66 voorstander is. Veel Democraten leven in de veronderstelling dat zij zich heb-
ben aangesloten bij een niet-ideologische partij, die de bestaande ideologieen juist 
van de hand wijst. Het programmatische en pragmatische karakter is juist de essen-
tie van D'66, betogen de tegenstanders. Verder zou een term als links-liberaal (in alle 
potentiële aanduidingen komt het woord 'liberaal' terug) de onafhankelijkheid van 
1)'66 aantasten en onrecht doen aan de eigen stijl en identiteit. D'66 zou teveel op 
ecii lijn worden gesteld met de vvn. De combinatie van 'links' en 'liberaal' zou 
bovendien alleen maar verwarring kunnen veroorzaken en daarmee de onduidelijk-
heid alleen maar vergroten. 

Partijvoorzitter Kohnstamm kan het eigenlijk niet zoveel schelen of D'66 nu wel 
of geen ondertitel krijgt, als het 'Democraten '66' maar blijft. 'Als de ALV het wil, 
dan moet het maar: links_liberaal.'178, laat hij weten. Fractievoorzitter Engwirda is 

221 



HOOFDSTUK 5 

meer uitgesproken. Hij voelt niets voor een etiket. 'Het komt neer op een capitula-
tie voor het bestel dat wij in 1966 wilden doorbreken." 9  Andere prominente 
D'66'ers pleiten juist voor een etiket, zoals Jan Veldhuizen (die het op inhoudelijke 
gronden noodzakelijk vindt) en Erwin Nypels (die gewoon vindt dat D'66 een libe-
rale partij is en dat ook altijd al heeft gevonden). 

Hoewel niet iedereen in het hoofdbestuur daar voorstander van is, wordt een dis-
cussiedag georganiseerd over de ontstane discussie over een nadere aanduiding.'  80  
Tijdens het symposium 'D'66 nader aangeduid' op za oktober 1983 roert mede-ini-
tiatiefnemer van D'66 Hans van Mierlo zich in de discussie. Hij stelt dat de behoefte 
aan een duidelijker etiket voor D'66 slechts voortkomt uit de slechte electorale posi-
tie van D'66 op dat moment, de vraag zo oud is als D'66 zelf en een etiket geen 
oplossing biedt. Van Mierlo roept zijn rede in Leiden in september 1968 in herinne-
ring, toen hij uitlegde dat de visie die uit het programma van D'66 spreekt, het han-
delen van de partij beïnvloedt en dat het handelen op zijn beurt weer de ontwikke-
ling van de visie beïnvloedt. Deze wisselwerking geldt nog steeds als belangrijkste 
kenmerk van de wijze waarop D'66 politiek bedrijft, zo betoogt Van Mierlo. Hij 
erkent met afschuw te hebben gekeken naar de pogingen om D'66 in te bedden als 
de vierde stroming in de Nederlandse politiek. D'66 moet geen duidelijkheid willen 
om de duidelijkheid. 

'Ik heb hier altijd de pest aan gehad. ik vond dit pretentieus, een soort van  
megalomania praecox  (grootheidswaanzin - vdl). Het gaf ons een statisch 
karakter, een soort gevestigdheid avantla lettre. Verder komt het uitroepen van 
een vierde stroming neer op erkenning van de drie andere stromingen die de 
zaken bepalen. De partij die er kwam om het stromenland te veranderen, deed 
niet veel meer dan te zeggen  dater  een stroom bijkwam. ( ... ) 

Dat is pas onduidelijk en het tast de authenticiteit aan, wat nog veel ernsti-
ger is. Het in paniek zoeken naar zaken die de aandacht trekken, wordt ont-
maskerd als het gedrag van iemand die in de put zit en eruit wil komen, maar 
niet als iets wat authentiek herkenbaar is en de moeite van het signaleren voor 
de maatschappij waard is. ( ... ) 

We zijn geen afsplitsing van een liberale partij. D'66 is altijd bevolkt door 
mensen van verschillende gezindten, die met hun liberale, sociaal-democrati-
sche of gelovige gezindheid nu juist geen zin hadden om zich bij de VVD, PVDA 

of CDA te voegen. ( ... ) 
Ideologisch zitten de partijen -en hierdoor de maatschappij- meer in het slop 

dan ooit tevoren. Eigenlijk zijn alleen de etiketten er nog van over, plus een 
paar bizarre standpunten, omdat de gewone standpunten niks meer over de 
ideologie zeggen.' 181 

Verheldert een etiket of maakt het juist minder helder? Dat is in wezen de vraag 
waar het om draait. Voor- en tegenstanders zullen het nooit eens worden. De dis-
cussie over etikettering eindigt uiteindelijk daarin, dat niemand er bezwaar tegen 

222 



HET REDELIJK ALTRNA
TIEF (1981-1984) 

zal hebben als mensen binnen of buiten de partij D'66 willen aanduiden als een 
 

Ii  nks-liberale' partij. Maar die aanduiding wordt niet tot ondertitel verheven. Laat 
iedereen maar zijn eigen aanduiding gebt ken, luidt de conclusie. En veel blijven 

uitleggen, verklaren en verduidelijken. J-loe we de partij ook verkopen, laten we er 

samen voor zorgen dat we iets te verkopen hebben' 182
,  lijkt het devies. Op het con-

g
res in januari 1984 wordt een resolutie over de nadere aanduiding definitief ver- 

worpen.'83  
Of de Democraten nu tevreden 0fOØren zijn met het uitblijven van een eti- 

le discussie de partij alleen maar meer schade 
kei voor hun partij, feit is dat de he  
heeft toegebracht. In de media is een beeld 

ontstaan van een partij die worstelt met 

een identiteitscrisis, een beeld dat de dere partijen in de kaart speelt. En dat ter- 
'66 niet gebaat is bij een etiket of een dis- 

wijl de vermeende onduideljkid van   
cuss  ie daarover, maar bij het uitdragen  an  herkenbare, duidelijke oplossingen voor 

prof) 
dat '66 het beste van het liberalisme en het 

lemen en het duidelijk m  
beste van de sociaal-democratie in zich 

enhgt. Aan dit gegeven gaan met name de 

voorstanders van een etiket voorbij, de 
tegenstanders kunnen de discussie echter 

net voorkomen. 

Financi zorgen  

d een beetje is gaan liggen, wordt duidelijk 
Als  dc  spanning van de verkiezing sstrlj 

en 
j982 opnieuw een zware aanslag hebben 

dat de campagneactiviteiten in 1981 '66 De verkiezingen hebben van het hele 
gepleegd op de financiele situatie  Vfl V 

de partijkas. Van de broodnodige 
partijapparaat het uiterste gevergd, 00

k van 
Het ziet ernaar uit dat de partij in 1982 

bezuinigingen is weinig terecht gekon1el' 
200.000 gulden. Ingrijpende bezui- ek01t van opgezadeld zal  gaan worden met een t In vrijwel alle kostenposten zal  het mes 

nigingsmaatregelen zijn onontkoombaat. 
r snel gezond te krijgen. Het nood- 

moeten worden gezet om de partijfinanc' wee 
 

an  d
oorgaan, maar veel meer zit er niet in. 

zakelijke functioneren van de partij  it  
Kostenposten  die ook maar enigszins 

verwijdbaar zijn worden geschrapt en ook de 

vaste lasten blijven niet buiten schot. edi0 1982 verkeert, zijn met name het gevolg  Dc  financiële  zorgen waarin D'66 rn 
voor de verkiezingscampagnes. In 1979 

van de grote bedragen die zijn uitgeg 
was er nog een overschot op de jaarrekeni ter waarde van 

4.000 gulden. In 1980 
05 je  sto urig voor, een tekort van 49.000 gul- 

nd de partij er al een st minder aantal (betalende) partijleden. Dat waren er 
den. Het ligt dus niet alleen aan het  
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zijn van de hoge eisen die de Democra 
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verder vooruitzien dan enkele maanden of een jaar'184,  stelt penningmeester Jan 
Prevoo. 

Hoewel iedere politieke partij bij tijd en wijle met financiële zorgen kampt, lijkt 
de financiële situatie bij D'66 structureel zorgelijk. Er zijn totaal geen reserves en 
verkiezingscampagnes zijn een financiële ramp voor de zittende penningmeester. 
Wat organiseren betreft zijn de Democraten geen helden en de organisatiegraad is 
opvallend klein. Het financiële en organisatorische draagvlak van de partij zijn 
daardoor nog steeds beangstigend klein. Mensen stemmen blijkbaar gemakkelijker 
Op D'66 dan dat ze er lid van worden. De echt loyale kern is klein. Daardoor moet 
steeds weer een beroep worden gedaan op dezelfde groep mensen. De partijorgani-
satie is de afgelopen paar jaar op alle niveaus veel sterker geworden, maar voorlopig 
zit de partij nog in een groeifase 'tussen servet en tafellaken i1'185,  aldus de penning-
meester. Met de leus 'één miljoen op giro i.000.000' blijft men proberen de finan-
ciële positie van de partij te verbeteren. 

Eind 1982 15 de financiële positie van D'66 onverminderd slecht. Drie verkiezin-
gen hebben een zware wissel getrokken op de begroting. Het verkiezingsfonds zal, 
in de woorden van de penningmeester, met een 'zéér negatief saldo' eindigen. Het 
jaar wordt afgesloten met een tekort van 6o.000 gulden. De liquiditeitsproblemen 
blijken niet meer opgevangen te kunnen worden door de eigen middelen. Voor het 
eerst sinds lange tijd moet D'66 een beroep doen op een bankkrediet. Aan structure-
le bezuinigingsmaatregelen valt niet te ontkomen. Bezuinigen waar dat mogelijk is, 
is dan ook het uitgangspunt voor de begroting voor 1983. Maar ook in dat jaar ziet 
het er in financieel opzicht niet rooskleurig uit. Door een terugval in het ledental 
moet de begroting worden bijgesteld: nieuwe bezuinigingen dus. Maar ook het 
tekort uit 1982 als gevolg van de drie verkiezingen (het tekort is omgekeerd evenre-
dig met de verkiezingsresultaten, schampert partijvoorzitter Kohnstamm186) blijft 
een probleem. 'Dichten wij het gat van 1982?', vraagt de partijvoorzitter zich af in 
een oproep aan de partijleden om het financiële tij te keren.  187  Anders dan in voor-
gaande jaren slaagt deze oproep in haar bedoelingen. Het streefbedrag van 150.000 
gulden wordt ruimschoots gehaald, waarmee eindelijk een basis wordt gelegd voor 
het weer gezond maken van de partijfinanciën. 

Kandidaatstellingsprocedure 

Tijdens de voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en gemeen-
teraden haalt D'66 meerdere malen de publiciteit als gevolg van incidenten met 
D'66'ers die kandidaat zijn voor een van deze organen.  188  De fractievoorzitter van 
de D'66-fractie in de Haarlemse gemeenteraad steekt in overspannen toestand zijn 
huis in brand. De Zuid-Hollandse lijsttrekker blijkt wegens fraude in de gevangenis 
gezeten te hebben. De penningmeester van het hoofdbestuur moet eveneens zijn 
functie neerleggen. Al snel wordt de oorzaak van de incidenten gelegd bij de snelle 
groei die de partij heeft doorgemaakt en de toestroom van nieuwe leden die binnen 

224 



HET REDELIJK ALTERNATIEF (1981-1984) 

de partij snel carrière maken. Maar de genoemde incidenten hebben betrekking op 

leden die al zes en negen jaar lid zijn. De oorzaak moet dus ergens anders liggen. 
De problemen lijken het gevolg van de open procedures die D'66 hanteert bij de 

kandidaatstelling voor vertegenwoordigende organen. Binnen D'66 kan een politie-
ke carrière zeer snel gaan. Wie zes maanden lid is, kan zich al kandidaat stellen voor 
een vertegenwoordigende functie. Kandidaten hoeven slechts een formulier in te 
vullen met gegevens over zichzelf en een verklaring ondertekenen waarin ze verkla-
ren tijdens de oorlog niet 'fout' te zijn geweest. D'66 loopt door haar open procedu-

res meer risico's dan anderen. De partij hanteert bijvoorbeeld ook geen adviescom-
missie bij de kandidaatstellingen, terwijl andere partijen een dergelijk advies juist 
als veiligheidsklep beschouwen. Ook is het inmiddels een onderkend gevaar dat 
nieuwe leden op ledenvergaderingen direct stemrecht hebben. Wanneer een groot 
aantal nieuwe leden zich kort voor een beslissende vergadering aanmeldt, kan deze 
de vergadering naar zijn hand zetten. De enige mogelijkheid om dit in te dammen 
zou zijn om nieuwe leden pas na enige tijd stemrecht te geven. Het hoofdbestuur  
beseft ook dat de procedures wellicht ongewenste risico's met zich meebrengen. In 

een verklaring stelt het bestuur: 

'Het systeem van open kandidaatstelling zonder bestuurlijke inmenging voor-
af brengt met zich mee, dat kandidaten en partij bloot kunnen komen te staan 
aan publieke kritiek met de eventueel bijbehorende gevolgen. Het is de prijs, 
die voor openheid in de politiek moet worden betaald. Het betekent in de 

praktijk, dat D'66 ervan uitgaat, dat leden in bestuurlijke en vertegenwoordi-
gende functies van tevoren en uit eigener beweging aan de organen van de par-
tij opening van zaken geven over aspekten van een dusdanig politiek belang, 

dat zij de kwetsbaarheid van de partij en haar vertegenwoordigers kunnen ver-

groten.'189 

II)e royementen leiden tot veel negatieve publiciteit, vooral omdat partijleden tegen 
de afspraken in informatie naar de media hebben gelekt.  190  Bezinning op de proce-
dure kan geen kwaad en er wordt dan ook een speciale commissie ingesteld die de 
procedures onder de loep zal nemen. 'Hoe krijgen we de juiste kandidaat op de juis-
Ie plaats', luidt het uitgangspunt. Daarbij zal ook het stemrecht nader bekeken wor-
den. Ruim voor het voorjaarscongres van 1983 overhandigt de Commissie Kandi-
daatstelling haar aanbevelingen aan het hoofdbestuur. De Adviesraad stelt echter 
VOOI het indienen van de voorstellen op het partijcongres een halfjaar uit te stellen. 
Op die manier moet ruimte worden geschapen om de vergaande voorstellen op alle 
consequenties te onderzoeken. De commissie stelt voor het opstellen van reglemen-
ten voor kandidaatstelling te decentraliseren. Voor functies binnen een bepaalde 
partijgeleding dient de betreffende geleding de reglementen te formuleren. Verder 
wordt geadviseerd de regionale component in het hoofdbestuur en de Adviesraad 
lOS te laten en te vervangen door een 'deskundigheidscriterium'. 
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Ook de besluitvorming is door de hoofdbestuurscommissie weer eens onder de 
loep genomen. Op het afgelopen congres constateerde het bestuur dat (nog steeds) 
'de invloed van de individuele leden op de besluitvorming onvoldoende functio-
neert' en 'er onvoldoende samenhang is tussen de verschillende lagen in de par-
tij'.  191  Deze keer zoekt het hoofdbestuur de verbeteringen niet in het wijzigen van 
de partijstructuur, maar in een beter gebruik van de structuur. Zo stelt het hoofdbe-
stuur voor de regio's als een soort 'zeef' te laten fungeren voor de moties en amende-
menten die door de afdelingen voor het congres worden opgesteld en zo de hoeveel-
heid moties en amendementen op het congres zelf te verminderen. Ook moet er 
meer gecommuniceerd worden tussen de verschillende partijgeledingen en moer er 
beter gebruik gemaakt worden van de bestaande overlegstructuren.192  

De besluitvorming over de kandidaatstelling en organisatie zal echter nog tot het 
congres op zi januari 1984 op zich laten wachten. 

Jongerenorganisatie 

Begin 1977 gaan voor het eerst stemmen op om een aparte jongerenorganisatie op te 
zetten met de signatuur van n'66, maar specifiek gericht op de belangen van jonge-
ren. In de loop van 1978 brandt de discussie over een jongerenorganisatie los. Het 
partijblad Democraat staat vol met brieven van jonge Democraten die het initiatief 
van enkele jonge partijgenoten om te komen tot een D'66-jongerenorganisatie steu-
nen. Het hoofdbestuur juicht initiatieven in die richting toe, zolang het gaat om 
een jongerenorganisatie die zelfstandig functioneert en de relatie met o'66 slechts 
gelegen is een bepaalde mate van gelijkgerichtheid. Uit een interne notitie van het 
hoofdbestuur blijkt echter dat het bestuur bezorgd is over de initiatieven om tot een 
jongerenorganisatie te komen. Men is bang voor verdeeldheid, interne belangenor-
ganisaties en een onterecht zwaardere invloed voor deelgroepen. De conclusies van 
de notitie zijn verwoord in de hoofdbestuursresolutie voor het congres op 4  en 
november 1978. Hierin spreekt het hoofdbestuur uit 'dat het ongewenst is, dat bin-
nen D'66 politieke deelorganisaties tot stand komen. 13  Het hoofdbestuur is van 
mening dat als er groepen zijn die een achterstand ervaren, dat probleem anders 
opgelost moet worden. Als er knelpunten zijn, dan moet de drempels worden ver-
laagd. In politiek leider Jan Terlouw hebben de D'66-jongeren echter een gewichtige 
medestander in het streven naar de oprichting van een aparte jongerenorganisa-
tie.'94  

Tijdens het najaarscongres in november 1978 staat een discussie over dit onder-
werp op de agenda. Ternauwernood wordt voorkomen dat het plan voor een jonge-
renorganisatie al bij voorbaat onmogelijk wordt gemaakt. Met een nipte meerder-
heid tijdens een schriftelijke stemming verwerpt het congres een motie waarin een 
zelfstandige jongerenorganisatie per definitie uitgesloten wordt. De motivatie voor 
de motie is dat veel Democraten een aparte jongerenorganisatie in strijd achten met 
de maatschappijvisie van de partij. Het congres bepaalt uiteindelijk dat een ad-hoc- 

22-6 



HET REDELIJK ALTERNATIEF (1981-1984) 

commissie zal onderzoeken wat de mogelijkheden voor een D'66-jongerenorganisa-

tie zijn.195  In een aanvullende motie spreekt het congres zijn voorkeur uit voor een 
jongerenorganisatie binnen D'66, in tegenstelling tot de JOVD en is, de jongerenor-

ganisaties van VVD en PVDA, die wei aan die partijen zijn gelieerd, maar zelfstandige 

organisaties vormen.196  Het congres gaat daarmee in tegen de opvatting van het 
hoofdbestuur, dat had geadviseerd een D'66-jongerenorganisatie geheel zelfstandig 
te laten optreden. 

De besluitvorming wordt vervolgens gepland voor het voorjaar van 1979, maar 
vooraf is al duidelijk dat een D'66-jongerenorganisatie niet zonder slag of stoot zal 
worden geaccepteerd. Voor de D'66-jongeren wordt het voorjaarscongres in maart 
een teleurstelling. Een meerderheid van de aanwezige Democraten besluit voorals-
nog geen aparte D'66-jongerenorganisatie in het leven te roepen. Als troostprijs 
voor de D'66-jongeren zal er naast de reeds bestaande werkgroepen in de partij een 
werkgroep-jongeren worden opgericht, onder te brengen bij het Wetenschappelijk 
Bureau. Het doel van dit Jongeren Aktiverings Centrum (JoAc) is jongeren tot 

ongeveer 25 jaar te activeren zich met politieke vraagstukken bezig te houden en om 
als democraat (lid of geen lid van D'66) mede vorm te geven aan vorm en inhoud 
van het politiek handelen van D'66. Her JOAC is geen zelfstandige organisatie, maar 
functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. 

Vier jaar later, in september 1983, gaat het roer alsnog om. Het hoofdbestuur is 
eindelijk overtuigd van het feit dat er een aparte D'66-jongerenorganisatie moet 
komen. Het bestuur constateert dat het imago van D'66 als 'jongerenpartij' ernstig 
is aangetast. De partij heeft onder de jongere groepen kiezers veel steun verloren. 
Ook de deelneming van jongeren aan het partijgebeuren valt tegen. Het hoofdbe-
stuur erkent 'dat jonge leden/kiezers voor D'66 van vitale betekenis zijn' en 'dat het 
van het grootste belang is, dat jongeren binnen het raamwerk van onze partij opti-
maal functioneren."97  De partij blijkt in tegenstelling tot voorgaande jaren nu wel 
toe te zijn aan een aparte jongerenorganisatie. Het congres besluit op zi januari 1984 
tot het in het leven roepen van de 'Jonge Democraten'(JD) 198,  waarmee de emanci-
patie van de jongeren binnen D'66, een proces dat werd gestreden onder het motto 
'het Andere Links', wordt bevestigd. 

Heroriëntatie blijft zonder resultaat 

Discussies over etikettering, financiële perikelen, debatten over de kandidaatstel-
ling, besluitvorming en jongerenorganisatie domineren het beeld van de geslagen 
partij na de verkiezingen in 1982. Het lukt D'66 niet om zich te ontworstelen aan de 
erfenis van het kabinet-Van Agt-Terlouw. Uitgerekend de partij die naam maakte 
met haar marketingstrategieën om haar ideeën aan de man te brengen, weet haar 
standpunten nu niet over te brengen. Voor de vernieuwende politiek van D'66 is in 
deze periode weinig ruimte, nu het in economisch opzicht niet zo goed gaat. Op tal 
van punten zijn de Democraten het bovendien eens met het kabinetsbeleid. Daar 
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waar dat niet het geval is, vinden de Democraten de veel grotere PVDA naast zich in 
de oppositie. De speelruimte van D'66 is afhankelijk van de fouten van het kabinet 
en het radicalisme van de PVDA. En die speelruimte is gering. 

In mei 1983 staat D'66 in de peilingen op twee Kamerzetels. Voor veel Democra-
ten herleven herinneringen aan de crisis in 1974, toen de ondergang van de partij 
dreigde. Toch is de vergelijking van de 'crisis van 1982' metdie van 1974 niet hele-
maal op zijn plaats. Na de nederlaag van 1972, toen D'66 eveneens zes zetels over-

hield, duurde het bijna 4  jaar voor de partij er weer bovenop kwam. De partij  lie!)  
leeg en de overgebleven 300 leden dachten vertwijfeld na over opheffing van de par-

tij. Het ledental vormt nu een veel stevigere basis dan in 1972-74. In 1982 telt de par-
tij meer dan 17.000 leden voor wie opheffingsscenario's niet aan de orde zijn. Ook 
de financiële situatie is anno 1983 een stuk beter dan die begin jaren zeventig. 

Een belangrijke factor is ook dat er in 1972-73 belangrijke verschillen van inzicht 
bestonden over te varen koers. Deze dodelijke meningsverschillen ontbreken anno 
1983. Maar in electoraal opzicht, gebaseerd op de opiniepeilingen, staat D'66 er niet 

goed voor. Anders dan in 1972-74, toen D'66 werd gezien als bijwagen van de PVDA 

en de eigen identiteit geheel verloren had, is het nu de teleurstelling over de partij 
die D'66 parten speelt. D'66 zou het allemaal anders gaan doen, maar het kabinet-
Van Agt  II  werd een ramp. Teleurstelling, onmacht en woede liggen dit keer aan de 
basis van de electorale neergang van ra'66 na het regeringsfiasco. 

Het is medio mei 1983 als fractievoorzitter Maarten Engwirda in het hoofdbestuur 

het beleid van zijn fractie verdedigt. De fractie is zeer druk, met weinig mensen 
moeten veel onderwerpen worden behandeld, hetgeen noopt tot het stellen van pri-
oriteiten. Maar door uitgekiend te proberen de publiciteit te halen, hoopt de fractie 

zoveel mogelijk gestalte te kunnen geven aan een nieuwe plaatsbepaling voor de 
partij. Engwirda ziet wat die nieuwe plaatsbepaling betreft genoeg aanknopings-

punten: het Democratisch Manifest, Perspectief '86. Het hoofdbestuur heeft 
bewondering voor de inzet en de output van de fractie'99, maar erg lang zal deze 
bewondering echter niet duren. Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 

7 september 1983 wordt in het bestuur forse kritiek geuit op de fractie van Engwir-
da. De fractieleden zouden meer contact met de basis moeten hebben, de fractie 
'moet niet alles willen behappen', de fractieleden moeten meer aan de hermotive-
ring van de partij denken en scherper zijn op het behalen van publiciteit. 'Zorg dat 
je in Den Haag vandaag komt!', zo wordt Engwirda voorgehouden.200  Het uitblij-
ven van het electoraal herstel begint de partijtop zenuwachtig te maken. 

Partijvoorzitter Kohnstamm probeert de kritiek van het hoofdbestuur wat te 
matigen. Van de ene op de andere dag zijn de schijnwerpers uitgegaan, er gaat even 
tijd voorbij om de volgende scène voor te bereiden, houdt hij zijn bestuursleden 
voor. D'66 was lange tijd de partij van Jan Terlouw, het duurt even voordat het de 
partij van Maarten Engwirda is. Maar ook Kohnstamm beseft dat de malaisestem 
ming niet te lang meer mag duren. Dat zou dramatische consequenties kunnen 
hebben voor het draagvlak van de partij, zo stelt hij.20' Engwirda vraagt op zijn 
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D'66 de samenleving aanzienlijk meer te bieden heeft dan de opiniepeilingen 
momenteel aangeven.' De fractievoorzitter concludeert dat een discussie over de 
oorzaken van de nederlaag in 1982 en over de identiteit van de partij hun doelen niet 
of onvoldoende hebben bereikt. 

'De fractie heeft eerder de indruk dat de herkenbaarheid van n'66 daarmee niet 
gediend is geweest, omdat die discussies tegenover de buitenwereld eerder een 
defensieve en naar binnen gerichte indruk maakten. ( ... ) Enerzijds zullen wij 
moeten aangeven op welke punten het D'66-beleid afwijkt van het kabinetsbe-
leid, zoals gedragen door CDA en VVD. Anderzijds zullen wij evenzeer moeten 
aangeven waar de verschillen liggen tussen PVDA als grootste oppositiepartij en 
D'66.' 

Engwirda schetst een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en koppelt daaraan 
de D'66-prioriteiten. Om op de maatschappelijke problemen een 'passend ant-
woord' te bieden zijn volgens Engwirda 'fundamentele hervormingen vereist, die 
erop gericht moeten zijn de institutionele verstarring te doorbreken en de ruimte 
voor persoonlijke en maatschappelijke initiatieven sterk te vergroten.' 

Lijsttrekkersdiscussie 

Terwijl Engwirda met alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt probeert om de par-
tij weer in beter vaarwater te krijgen, groeit de kritiek op de fractievoorzitter. Over 
Engwirda bestaat al geruime tijd onvrede. De fractievoorzitter heeft volgens veel 
partijgenoten te weinig uitstraling, laat staan voldoende aantrekkingskracht. De 

onvrede over Engwirda komt op een pijnlijke manier aan het licht in maart 1984- In 

het regioblad van D'66 Noord-Holland, Drevel, verschijnt in die maand een artikel 
over de fractievoorzitter, waarin wordt gesteld dat Engwirda te weinig charisma 
heeft. 'Hans had het, Jan had het, Maarten heeft het niet', zo heet het. De publicatie 
leidt tot een hevige discussie over de positie van Engwirda tijdens de regiovergade-
ring. Het is de aanzet tot een openlijke discussie in de partijgelederen over het lei-
derschap van Engwirda. Het hoofdbestuur betreurt het in een reactie dat er openlijk 
zulke kritiek wordt geuit op de fractievoorzitter. Partijvoorzitter Kohnstamm wijt 
de roep om actie aan het feit dat er gemeenteraadsverkiezingen in zicht zijn. Het is 
omstreeks een jaar voor de verkiezingen, het tijdstip waarop afdelingen moeten 
bepalen of ze meedoen. Allicht zijn veel raadsleden bang om hun zetel kwijt te 
raken en heeft de roep om actie daarmee te maken. 

Een deel van de kritiek richt zich ook op de partijvoorzitter. Van Kohnstamm 
wordt verwacht dat hij maatregelen neemt om het voortduren van de malaise te 
voorkomen. Er gaan zelfs stemmen op die stellen dat het hoofdbestuur Engwirda 
zou moeten dwingen tot aftreden.208  Het enige probleem is dat Engwirda de enige 
is die de partij heeft en die het, binnen de grenzen van wat mogelijk is, het helemaal 
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niet zo slecht doet als wordt gesuggereerd. Bovendien heeft het congres bepaald dat 
de procedure oW een nieuwe lijsttrekker te kiezen een jaar voor de verkiezingen 
begint. T6t die tijd moeten de Democraten roeien met de riemen die de partij heeft. 

Engwirda is zwaar aangeslagen door de plotselinge negatieve publiciteit rond zijn 

persoon. In de politiek moet je een dikke huid hebben, zo blijkt maar weer eens. in 

een interview voor dit boek blikt hij terug: 

'Het was niet alleen een moeilijke periode, maar ook een boeiende. ik werkte 
me drie slagen in de rondte. ik was fractievoorzitter, woordvoerder financiën, 

buitenlandse zaken, defensie en economische zaken en lid van de RSV-commis-
sie. De partij ging eigenlijk goed, anders dan in de periode 1973-76 liep de par-
tij niet leeg. Het enige wat niet ging waren de opiniepeilingen. Het was eigen-

lijk dezelfde situatie als Teilouw in het begin had gehad. ( ... ) 
Ik denk dat er bij mij meer twijfels waren over mijn mogelijkheden als poli-

tiek leider dan bij hem. Toen ik fractievoorzitter werd, stonden we op twee 

zetels, en dat is gewoon ZO gebleven. We gingen niet naar beneden, maar ook 
niet omhoog. En dus ontstond er onrust in de partij en langzaam aan een 

beweging van: die Engwirda is inhoudelijk misschien wel goed, maar hij kan 

zich niet verkopen. Die kritiek was natuurlijk niet leuk, maar na die tijd is door 

Van Mierlo en anderen ook wel erkend, dat als ik de zaak toen niet had waarge-

nomen, dat misschien wel het einde was geweest. Dus ik heb veel kritiek 
gehad, maar met name achteraf ook wel waardering. ( ... ) 

Als men mij vroeg of ik ook bereid was om lijsttrekker te worden, heb ik 

altijd gezegd: ja natuurlijk, ben ik daarvoor beschikbaar. Als ik "nee" zou zeg-

gen, dan ZOU 
het beeld ontstaan dat ik er zelf ook niet meer in geloofde.'209  

Kohnstamm hoort ondertussen zoveel geluiden van wantrouwen jegens de fractie-

voorzitter, dat hij in april 1984 besluit om het op het aanstaande congres in Amers-

foort voor Engwirda op te nemen. Hij begint zijn congresrede met de waarschu-
wing Engwirda met rust te laten. Kohnstamm wil door het impliciet uitspreken van 
zijn steun Engwirda uit de wind houden. Maar zo worden de woorden van Kohn-

starnm niet opgevat. De tekst vanKohnstamms rede is namelijk al uitgelekt voordat 

het congres is begonnen. Om negen uur staat het verhaal van Kohnstamm, dat 
onder embargo aan de pers is verstrekt, op het ANP. Iedere D'66'er die die ochtend 

naar het congres onderweg is, hoort via het nieuws over de plannen van Kohn-

stamm. In de commentaren in de media krijgt de rede van Kohnstamm een heel 
andere uitleg dan de bedoeling die de partijvoorzitter heeft. 'Kohnstamm vraagt het 

aftreden van Eng1Ti, zo luiden de berichten. Blijkbaar is men van mening dat als 
je het als partijvoorzitter nodig vindt om voor je fractievoorzitter en je partijleider te 

gaan staan, dat een uiting is van het idee dat hij het niet zo overtuigend doet. 
Geschrokken van de commentaren op de radio doet Engwirda een beroep op 

Kohnstamm om zijn tekst te Wijzigen. Ook Engwirda vat het pleidooi van  Kohn-
stat-mi op als een motie van wantrouwen. Anderen in de partij zijn zelfs de mening 
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toegedaan dat Kohnstamm op deze manier van Engwirda af wil raken om zelf par-
tijleider te worden. En wat de bedoelingen van Kohnstamm ook mogen zijn, de 
commentaren hebben de reactie van de congresgangers reeds bepaald: het congres is 
woedend over de manier waarop Kohnstamm de fractievoorzitter publiekelijk 
afvalt. Kohnstamm probeert het congres nog te overtuigen dat hij de zaken nier zo 

heeft bedoeld zoals ze zijn uitgelegd, maar er is geen houden meer aan. De dinsdag 
na het congres eist de Tweede-Kamerfractie het aftreden van de partijvoorzitter. 
Slechts dankzij de steun van het hoofdbestuur kan Kohnstamm aanblijven.210  

Kohnstamm mag het in Amersfoort dan voor Engwirda hebben opgenomen, dat 
betekent nog niet dat hij zich geen zorgen maakt. Het is wel eens slechter gegaan 
met D'66, maar het gevecht tegen het imago lijkt niet te slagen en de tijd begint te 
dringen. D'66 heeft dringend behoefte aan een nieuwe boodschap en een nieuwe 
leider om die boodschap uit te dragen. Tijdens dezelfde congresrede houdt Kohn-
stamm de aanwezige leden voor dat 'als de aantrekkingskracht van D'66 in de nabije 
toekomst niet groter wordt dan op dit moment, dan staat de partij voor de keuze 
om zichzelf op te heffen.'211 Op deze manier kan het niet doorgaan, vindt Kohn-
stamm. 'D'66 is niet opgericht om het zoveelste kleine partijtje te worden, dat te 
onbeduidend is voor de machtsvorming in de Nederlandse politiek.'212  Hoe ver 
men in de partijtop bereid is te gaan om deze situatie te voorkomen, blijkt wel als er 
in oktober 1984 stemmen opgaan om de helft van de Tweede-Kamerleden (Mik, 
Nypels en Wessel-Tuinstra) te vragen hun zetels ter beschikking te stellen om een 
tussentijdse vernieuwing van de fractie door te voeren. Nieuwe fractieleden zouden 
nieuw elan moeten brengen. 

In de loop van 1984 neemt de nervositeit over het partijleiderschap toe. In augus-
tus van dat jaar dienen de D'66-afdelingen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht bij het hoofdbestuur een verzoek in om niet op het voorjaarscongres in 
1986, maar reeds in het najaar van 1985 een nieuwe lijsttrekker te kiezen voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen in mei 1986. Een aansprekende lijsttrekker bij de 
komende verkiezingen wordt door velen in de partij gezien als een eerste noodzake-
lijke voorwaarde om van de verkiezingen een succes te maken. Het hoofdbestuur 
voelt er echter niets voor om de verkiezing van de lijsttrekker te vervroegen. Het zou 
niet logisch zijn om in december de lijsttrekker te kiezen, terwijl in januari het nieu-
we verkiezingsprogramma pas klaar is, redeneert het hoofdbestuur. 

De brief van de vier grote afdelingen komt in de publiciteit. 'Deel D'66 wil vroe-
ger verkiezing lijsttrekker', 'Gerrit-Jan Wolifensperger lijsttrekker '86?', 'Van Mier-
lo  mogelijk weer lijsttrekker', koppen de kranten. Met name voor fractievoorzitter 
Engwirda is dit bijzonder pijnlijk. Meer nog dan voor zijn eigen persoon is Engwir-
da bezorgd over de gevolgen die de discussie over het leiderschap zal hebben op de 
partij. D'66 is weliswaar weer in het nieuws, maar niet op de manier zoals zou moe-
ten. De negatieve publiciteit is schadelijk voor de partij en draagt bij aan de beeld-
vorming van D'66 als een onderling verdeelde partij. En de les van 1982 is nu juist 
dat een nieuwe manifestatie van verdeeldheid voor de partij fatale consequenties 
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kan hebben. Engwirda erkent dat het electorale herstel langer duurt dan was 
gehoopt. Maar, zo stelt hij, dat mag geen reden zijn voor wanhoop, maar juist een 
bron van inspiratie om de uitdaging aan te gaan het verloren vertrouwen terug te 
winnen. Eensgezindheid moet daarbij het parool zijn.213  De vraag is echter of D'66 
dat vertrouwen nog wel terug kan winnen en of de partij wat dat betreft op de juiste 
koers zit. 

Europese samenwerking 

1984 zal in electoraal opzicht worden gedomineerd door de verkiezingen voor het 
Europees Parlement, die op 14  juni worden gehouden. De uitslag wordt gezien als 
medebepalend voor de toekomst van D'66. 

De eerste vijfjaar aanwezigheid in het Europees Parlement zijn voor de Democra-
ten geen onverdeeld succes geweest. De twee D'66-afgevaardigden, Aar de Goede en 
Suzanne Dekker, blijkenniet met elkaar door een deur te kunnen en krijgen ontzet-
tende ruzie.214  Een door het hoofdbestuur ingestelde 'commissie van wijze mannen' 
(bestaande uit partijvoorzitter Zeevalking, partijleider Terlouw en de bestuursleden 
Van Oorschot, Rogier en Braakman) moet tussenbeide komen. De commissie, die 
niet kan voorkomen dat de 'onenigheid binnen de D'66-fractie' de kranten haalt, 
slaagt er niet in enige vorm van samenwerking tussen De Goede en Dekker te 
bewerkstelligen. Uiteindelijk wordt besloten dat Dekker zich kandidaat zal stellen 
voor de Tweede Kamer en nummer drie op de lijst, Doeke Eisma, haar plaats in het 
Europarlement zal innemen.215  

Voorafgaand aan de nieuwe verkiezingen staat een andere vorm van samenwer-
king in de aandacht: die tussen D'66 en verwante fracties in het Europarlement. De 
afgelopen vijf jaar heeft D'66 zelfstandig geopereerd, dat wil zeggen onafhankelijk 
van de bestaande coalitiefracties. Die onafhankelijkheid heeft de D'66-fractie de 
mogelijkheid geboden om in alle vrijheid vernieuwende ideeën te lanceren en ini-
tiatieven te ontplooien. Maar die vijfjaar hebben ook geleerd dat deelname aan een 
van de bestaande parlementsfracties de kans aanzienlijk zou vergroten dat die 
ideeën en initiatieven ook door het parlement zouden worden aangenomen. Zou er 
in het Europees Parlement een 'links-liberale' (of radicaal- of sociaal-liberale) fractie 
zijn geweest, dan was de keuze niet moeilijk geweest. Een dergelijke fractie bestaat 
echter niet en dus staat D'66 voor de keuze zich aan te sluiten bij een van de drie 
bestaande fracties (de liberale, socialistische en christen-democratische). 

Eind 1983 discussieert het hoofdbestuur over de mogelijkheid om deel te namen 
aan een lijstverbinding met Europese 'groene' partijen. Ondanks de aandacht die 
D'66 altijd voor het milieu heeft gehad en de overeenkomsten die er op dat terrein 
zijn met kleine, veelal linkse, groene partijen, wordt echter besloten om niet aan een 
dergelijke 'groene coalitie' deel te nemen. Daarvoor bestaan er teveel verschillen op 
andere programmatische terreinen. 216 
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In februari 1984 wordt partijvoorzitter Kohnstamm gebeld door PVDA-voorzitter 

Van den Berg. Van den Berg wil met D'66 een lijstverbinding aangaan. Kohnstamm 
slaat het voorstel van Van den Berg, dat met name voor de PVDA voordelig zou zijn, 
af. In diezelfde tijd legt een aantal zogenaamde links-liberale en radicale partijen in 
Europa contact om de mogelijkheden te onderzoeken om na de aanstaande verkie-
zingen tot samenwerking te komen. Deelnemers aan het overleg zijn naast D'66 
onder meer Le Mouvement de Radicaux de  Gauche  uit Frankrijk, het Radikale 
Venstre uit Denemarken en de  Social Democratic  Party uit Engeland. Het streven is 
om een vierde grote fractie van gelijkgezinden in het Europees Parlement te vor-
men, een streven dat het hoofdbestuur van D'66 in een motie aan het partijcongres 
voorlegt.217 Op 14 april 1984 is het zover. De partijvoorzitters van D'66, het Franse 
MRG en het Deense Venstre tekenen in Amersfoort de overeenkomst waarin zij ver-
klaren dat zij na de verkiezingen één fractie in het Europarlement zullen vormen. 
Ook de  SDP  uit Engeland en de eveneens Engelse  Young Liberals  die aan de vooraf-
gaande gesprekken meededen, steunen het initiatief, maar tekenen nog niet, omdat 
men het in die partijen nog niet eens is. 

In de aanloop naar de verkiezingen krijgt partijvoorzitter Kohnstamm van het 
hoofdbestuur het mandaat om Hans van Mierlo te vragen om lijsttrekker te wor-
den. Van Mierlo vraagt bedenktijd en reageert uiteindelijk afwijzend.218  Doeke 
Eisma wordt vervolgens wel bereid gevonden om de D'66-lijst aan te voeren. 

Met de slogan 'Grenzeloos Democratisch' en onder leiding van campagneleider 
Wim Dik gaat D'66 de campagne in. De campagne moet budgettair neutraal wor-
den gevoerd. Ook nu geldt dus: zoveel mogeljkeepub/i city. D'66 streeft ernaar om 
de huidige sterkte haar fractie in het Europees Parlement te handhaven.219  Dit bete-
kent dat minimaal 8% van de Nederlandse kiezers overtuigd moet zijn van de nood-
zakelijke rol van D'66. Iedereen weet diep in zijn of haar hart dat D'66 het niet zal 
halen, maar de uitslag op 14 juni is niettemin toch nog teleurstellend: D'66 raakt 
haar beide zetels in het Europees Parlement kwijt. De opiniepeilingen lieten al zien 
dat de Democraten hun aanhang van ongeveer 2% zouden moeten verhogen naar 
8% om de zetels te behouden. Aan de campagne heeft het niet gelegen. Veel leden 
hebben hun bijdrage aan de campagne geleverd en het enthousiasme lijkt weer 
terug te zijn. Dat de partij toch de verkiezingen heeft verloren, is vooral te wijten 
aan het feit dat Europa bij de kiezers totaal niet leeft. Zelfs de beste campagne kan 
de kiezer dan niet naar de stembus krijgen. 

Het debacle 

D'66 wordt in het 'Beleidsplan publiciteit en voorlichting' in 1983 gekenschetst als 
hangend tussen 'een springlevende, creatieve en vernieuwende partij' en 'een links-
achtige splinterpartij die kansen heeft gehad maar als regeringspartij heeft 
gefaald.'220  Voor de tweede maal in haar bestaan verkeert de partij in een crisis. 
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Het is niet alleen de keuze voor het overgangskabinet en de daarmee gepaard 
gaande breuk met de PVDA die D'66 een jaar na de glorieuze verkiezingsoverwinning 
een bittere nederlaag bezorgt. D'66 krijgt in september 1982 de rekening gepresen-
teerd voor een reeks van strategische fouten. 

Ten eerste wordt D'66 het hardst van alle partijen afgerekend voor de deelname 
aan 'het kabinet dat niet tot stand had mogen komen', het kabinet dat D'66 bij de 
verkiezingen juist had gepropageerd, maar dat door de controverse tussen CDA en 
PVDA werd lamgelegd. Kiezersonderzoek, dat voor D'66 reeds vanaf het najaar van 
1981 een dalende trend te zien geeft, bevestigt dit. Het kabinet is niet in staat om 
belangrijke problemen als de hoge werkloosheid aan te pakken en het 'andere 
beleid' dat de Democraten in het vooruitzicht hadden gesteld, blijft uit.221  Het 
kabinet-Van Agt  II  is door D'66 zelf afgedwongen. Terwijl negen van de tien kiezers 
niet op D'66 hebben gestethd, bepalen de Democraten wel de verdeling van de 
macht. Maar de Democraten zijn ook doorslaggevend wat betreft het premierschap 
van Van Agt. Terlouw, die zich gesteund weet door zijn eigen Adviesraad, blokkeert 
de kandidatuur van Van Agt niet, isoleert zodoende de PVDA, en maakt daarmee de 
weg vrij voor een coalitie met de christen-democraten onder leiding van de man die 
ook het kabinet leidde waartegen D'66 in de periode ervoor oppositie voerde. 

Wat volgt is 'een jaar lang ellende', zoals betrokkenen de regeerperiode van het kabi-
net achteraf typeren. De bewindslieden van D'66 komen zwaar onder vuur te liggen. 
Met name de vooral op de persoon gerichte negatieve publiciteit over partijleider 
Terlouw berokkent de Democraten veel schade. Vanaf begin 1982 neemt de kritiek 
van de media en in de Tweede Kamer met name van de PVDA op het functioneren van 
Terlouw sterk toe. Hoewel Terlouw zich altijd gesteund weet door een meerderheid 
van de Kamer, heeft de kritiek grote invloed op de beeldvorming rond zijn persoon. 
Die verandert al snel van Terlouw als succesvolle lijsttrekker in Terlouw als minister 
waar vraagtekens over bestaan. In de (partij)politieke constellatie van het moment is 
er weinig ruimte voor de ambitieuze en innoverende ideeën van D'66 en haar partij-
leider en affaires rond onder meer de gasboringen in de Waddenzee en Shell/Esso 
berokkenen de partijleider van D'66 veel imagoschade. 

Deels hebben de Democraten de kritiek aan zichzelf te danken. In een interview 
voor dit boek zegt Jan Terlouw hierover: 

'Ik had beter moeten beseffen dat de storm zou losbreken. Nu zitten we veel te 
sterk in de politiek, nu komt het moment dat de journalistiek en de politiek de 
aanval inzetten, en dan moet je sterk zijn. En dat moeten we goed doorpraten 
met de fractie: hoe doorstaan we die storm. En dat heb ik absoluut niet 
gedaan. ik had veel beter moeten beseffen: nu komt de grote politieke 
aanval.'222  

D'66 blijkt haar grotere omvang in combinatie met regeringsverantwoordelijkheid 
niet aan te kunnen. In alle opzichten faalt de partij om de zaken goed te  organise- 
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ren. De verhouding tussen de partijleider en de fractievoorzitter is slecht, de Tvee- h 
de-Kamerfractie opereert niet als een eenheid en ook tussen de fractie en de g 

bewindslieden ontstaat het beeld van verdeeldheid. Het partijbestuur laat het 
bovendien volkomen afweten. B 

Van de belangrijkste campagnethema's die D'66 de overwinning hebben bezorgd 
(staatkundige hervorming, kleinschaligheid, een andere stijl van besturen en aan-
dacht voor het milieu) wordt weinig tot niets meer gehoord. De fractie zit klem tus-
sen loyaliteit aan de bewindslieden en het laten horen van een eigen D'66-geluid. 
Met het uit de weg gaan van eigen, onconventionele D'66-standpunten ondergraaiPt 
de partij een van haar belangrijkste kenmerken. Het uit de weg gaan van keuzes en 
standpunten uit angst om kiezers kwijt te raken werkt tegenovergesteld. Zo weinig 
nadruk op de eigen koers leidt terecht tot een beeld van een partij die zich niet 
houdt aan de partijkoers en onduidelijk is voor de kiezers. D'66 raakt hierdoor voor 
de partij belangrijke electorale groepen kwijt. 

Al bij de Provinciale-Statenverkiezingen is het duidelijk dat als D'66 de achterban 
niet kan motiveren en het vertrouwen van de kiezers kan herwinnen en dat de D'66-
stemmer ofwel thuis zal blijven of voor een andere partij zal kiezen. Maar de situatie 
wordt nog erger. Met name het geruzie over de strategieresolutie en de vierde plaats 
van Jan Terlouw bij de interne verkiezingen voor de kandidatenlijst berokkenen het 
gezicht van de partij veel schade. 

Niet doorslaggevend, maar toch ook medeoorzaak is de deelname aan het kabi-
net-Van Agt  III.  Het onbegrip bij een groot deel van de achterban voor het vormen 
van een coalitie met alleen CDA is begrijpelijk. Het CDA staat diametraal tegenover 
D'66, de basis van de coalitie is slechts overeenstemming op sociaal-economisch ter-
rein. De inhoudelijke argumenten voor het volgen van de PVDA ontbreken en 
geven, met name bij partijleider Terlouw, de doorslag. Een principiële keuze, maar 
met bijna fatale gevolgen. En wederom is D'66 verdeeld over een strategische keuze 
en komt deze verdeeldheid naar buiten. Na de breuk in het kabinet en de vorming 
van het interim-kabinet, zakt D'66 in de peilingen verder weg naar een niveau rond 
de van het electoraat.223  Achteraf erkennen alle betrokkenen dat het electoraal 
gezien beter zou zijn geweest als D'66 na het vertrek van de PVDA-bewindslieden ook 
uit het kabinet gestapt zou zijn.224 

Ten slotte hebben ook de debatten over het lijsttrekkerschap van Jan Terlouw 
negatief uitgewerkt, hoezeer daar op inhoudelijke gronden (verschil van opvatting 
over de te volgen strategie ten aanzien van de regeringsvorming) ook aanleiding toe 
was. Evenals in de aanloop naar de crisis in 1974 is ook nu de interne verdeeldheid 
van D'66 naar buiten toe in alle openheid zichtbaar. 

Het kabinet-Van Agt TI was het meest dramatische kabinet van na de oorlog. Niet 
vanwege de ideeën en de beleidsvoornemens, maar vanwege het gebrek aan interne 
cohesie. D'66 heeft het kabinet zelf gewild, is niet weggelopen voor haar verant-
woordelijkheid, heeft het kabinetsbeleid immer verdedigd, maar heeft tegelijkertijd 
niet kunnen waarmaken wat het de kiezers had beloofd. De onrust in de partij en de 
negatieve publiciteit zorgen voor een beeld van een partij in verwarring. De kiezers 
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hebben de partij daarop afgerekend. Ook nu geldt: gelijk hebben is iets anders dan 
gelijk krijgen. 

Begin 1981 heeft de commissie-Zeevalking, in vervolg op de commissie-Van Ber-
kom, de besluitvorming binnen de partij onder de loep genomen. Dit keer luidt de 
conclusie dat repareren en bijschaven onvoldoende is en dat de besluitvorming fun-
damenteel moet worden herzien. Het hoofdbestuur volgt met voorstellen waarin 
enkele maatregelen worden genomen om de informatievoorziening te verbeteren 
en de rol van de regio's te versterken. Maar de toegankelijkheid van de congressen en 
het  one-man-one-vote-systeem blijven gehandhaafd. De verbeteringen worden 
opnieuw gezocht in de planning en communicatie, maar het systeem zelf wordt niet 
veranderd. 

In 1982 is het (R)appèl dat stelt dat het geldgebrek van de partij de noodzakelijke 
professionalisering in de weg staat. D'66 heeft te veel het karakter van een groepje 
amateurpolitici. (R)appèl doet voorstellen voor een betere verdeling van de verant-
woordelijkheden binnen de partij, het stroomlijnen van organisatie ten dienste van 
de ideeënvorming en het betalen van de leden van het dagelijks bestuur. 

De financiële situatie verslechtert echter verder als gevolg van de tussentijdse ver-
kiezingen in 1982. 'Ronduit zorgwekkend' luidt het oordeel over de financiën aan de 
vooravond van de verkiezingen. Het liquiditeitstekort van de vereniging bedraagt 
maar liefst 475.000 gulden, het verkiezingsfonds is zo goed als leeg en de begro-
tingsoverschrijding bedraagt alleen al in het eerste kwartaal 50.000  gulden.225  De 
financiële situatie staat eigenlijk alleen nog de allernoodzakelijkste uitgaven toe. 
Voor de Kamerverkiezingen wordt afgezien van een advertentiecampagne, om de 
kosten nog enigszins in de hand te houden. Ook na de verkiezingen verslechtert de 
situatie verder. Halve maatregelen zijn niet meer genoeg.226  Twee verkiezingscam-
pagnes vlak na elkaar hebben D'66 opnieuw in financiële problemen gebracht. 
Forse bezuinigingen zijn het gevolg en voor het eerst sinds jaren moet de partij weer 
een lening aangaan. 

De partij stelt hoge eisen aan zichzelf terwijl de organisatiegraad gering en de 
inkomsten zijn evenredig gering. Ook hierbij wordt zichtbaar dat de keuzes die 
worden gemaakt en de implicaties van die keuzes en de bijbehorende organisatori-
sche en financiële maatregelen niet aansluiten. In 1982 leidt dit tot forse bezuinigin-
gen en het aangaan van nieuwe schulden. Dat een jaar later het financiële gat is 
gedicht, betekent overigens niet dat er een structurele oplossing is voor het geringe 
financiële draagvlak van de partij. 

1982 is in elk opzicht een ellendig jaar voor de Democraten. De partij komt, 
behalve in verband met de regerings- en verkiezingsperikelen, ook veel negatief in 
het nieuws in verband met schandalen, waarbij sprake is van brandstichting, ver-
duistering en royementen. Ook de publicatie van een boekje van Paul van Engen 
over de campagne van 1981 brengt het nodige rumoer teweeg.227  

Ook in 1983 en 1984 is nog geen herstel zichtbaar. Opnieuw komt D'66 negatief in 
de publiciteit, dit keer over haar fractieleider Engwirda en over het lijsttrekker- 
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schap. Opnieuw is het beeld dat van een partij die met zichzelf worstelt. Engwirda 
heeft dan ook gelijk als hij stelt dat D'66 teveel met zichzelf bezig is en het beeld van 
een partij in crisis over zichzelf afroept. Tegelijkertijd heeft Engwirda ook niet het 
gewicht om de Democraten bij elkaar te houden. In deze periode blijkt hoe belang-
rijk het voor D'66 is om een sterke leider te hebben. Verkiezingsonderzoek liet dit 
belang zien ten aanzien van Hans van Mierlo en ook van Jan Terlouw was duidelijk 
hoezeer het welvaren van D'66 afhankelijk was van zijn gezicht. Maar de achterban 
van de Democraten is heterogeen, mondig en moeilijk te sturen. Waar Van Mierlo 
en Terlouw in staat waren de koers van de partij uit te zetten en dwingend op te leg-
gen aan hun partij (in beide gevallen tot de politieke dood erop volgde), lukt Eng-
wirda dit niet. 

Het redelijk alternatief is het ongewenste alternatief geworden en de vierde stro-
ming is teruggebracht tot niet meer dan een in zichzelf gekeerde partij die opereert 
in de marge van het politieke bestel. 
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Alsje het met deze partij wilt doen, dan is het niet links, 
niet rechts, maar dwars door het midden.' 

Jacob Kohnstamm1  

De terugkeer van Van Mierlo 

'Hebben we nog een raison  d'être,  en welke is dat dan? Of zijn we - ook voor 
ons zelf— alleen maar het speeltje uit de zestiger jaren, dat door het electoraat 
van de tachtigers verveeld terzijde wordt gelegd? ( ... ) 

De essentie van onze boodschap was dat we ten behoeve van een rechtvaardi-
ger, eerlijker en effectiever bestuur van onze maatschappij een andere vorm van 
politiek denken en handelen wilden bewerkstelligen en daarvoor de voorwaar-
den wilden scheppen. Dat was onze raison  d'être  en de vraag die wij onszelf van-
daag moeten stellen is: vinden we dat nog steeds? Is die politieke vernieuwing - 
hoe lang hij ook op zich mag laten wachten - onze belangrijkste doelstelling? 

'D'66 was z'n raison  d'être  kwijt, daalde in de polls snel naar een dieptepunt en 
was getraumatiseerd door het woord vernieuwing. De grote talenten van Jan 
Terlouw hebben D'66 er weer bovenop gebracht, zij het in een andere vorm. 
Het revolutionaire karakter, gericht op politieke vernieuwing, werd genegeerd. 
Niet onbegrijpelijk gezien de opgedane ervaring en de verloren ruimte, maar 
wel relevant. Daarvoor in de plaats werd als identiteit van de partij benadrukt 
de redelijkheid en de vierde stroming. Het eerste aspect hadden we altijd in de 

identiteit gehad, het tweede was nieuw en stond eigenlijk loodrecht op ons 
vorige imago van partijvernieuwers. ( ... ) 

Ik vind dat onze raison  d'être  lag en eigenlijk nog steeds ligt in de politieke 
vernieuwing. ( ... ) Het is dringend nodig om macht en controle op de macht 
uit elkaar te houden. Het is dringend nodig iets te doen aan de inhoudelijke 
erosie van onze parlementaire democratie door politieke machtsvormingspro-
cessen, die ons in de greep houden. ( ... ) 
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Politieke vernieuwing is in het geheel niet zomaar een stokpaardje uit de 
zestiger jaren, maar een bittere noodzaak, zowel om de parlementaire democra-
tie veilig te stellen, als ook om daarin de inspiratie en de daadkracht te vinden, 
die nodig zijn om de grote nieuwe vraagstukken die op ons afkomen het hoofd 
te bieden. (.. 

Oude wijn in nieuwe zakken? Of nieuwe wijn in oude zakken? Eigenlijk is 
het eerste lekkerder, maar als het het tweede is, dan ben ik vereerd dat ik even 
voor oude zak heb mogen spelen. ik zou zeggen: ga heen en zondig opnieuw!'2  

Op 16 december 1984 is Van Mierlo bezig met de voorbereiding van deze speech, die 
hij op 8 januari 1985 in Arnhem zal houden op een congres van afdelings- en regio-
bestuurders, als hij wordt gebeld door Hans van den Broek, de minister van Buiten-
landse Zaken. Van den Broek wil weten of Van Mierlo interesse heeft voor de func-
tie van secretaris-generaal van de WETJ. Van Mierlo vraagt bedenktijd; het verzoek 
brengt hem in een moeilijk parket.3  

In de zomer van 1984 is in het stadhuis van Amsterdam een aantal malen de infor-
mele partijtop van D'66 bijeen geweest.4  Die -informele- top bestaat op dat 
moment uit partijvoorzitter Jacob Kohnstamm, fractievoorzitter Maarten Engwirda 
Gerrit-Jan Woiffensperger (als wethouder in Amsterdam op dat moment de 
hoogstgeplaatste D'66'er met een bestuurlijke functie) en Eerste-Kamerlid Hans van 
Mierlo. Terwijl in de media Kohnstamm en Wolifensperger worden genoemd als de 
rivalen die om het partijleiderschap strijden, wordt Van Mierlo in brede kringen 
binnen en buiten de partij gezien als de aangewezen man die D'66 weer aantrek-
kingskracht zou kunnen bezorgen. Kohnstamm noch Wolifensperger ziet zichzelf 
als de komende partijleider. Engwirda laat desgevraagd weten bereid te zijn om voor 
Van Mierlo te zullen wijken indien de partij dat wil.5  Maar dan ook alléén voor Van 
Mierlo. Hij zal zich hoe dan ook kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap, maar 
evenals Kohnstamm en Wolffensperger is Engwirda ervan overtuigd dat Van Mierlo 
als enige over het charisma beschikt dat nodig is om de partij er weer bovenop te 
helpen.6  

Los van het toekomstig lijsttrekkerschap speelt het feit dat de afdelingen van D'66 
begin 1985 moeten beslissen of zij aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen 
zullen deelnemen. Op  afdelingsniveau maakt men zich al geruime tijd zorgen over 
de koers van de partij. Lokale D'66'ers hebben een beweging in het leven geroepen, 
D'33 genaamd, die het initiatief heeft genomen tot het in Arnhem te houden 
bestuurderscongres. Tijdens dit congres moeten de afdelingen enthousiast worden 
gemaakt om toch vooral de schouders eronder te zetten. Ook hiervoor is Van Mier-
lo  de uitgelezen persoon. Afgesproken wordt dat Van Mierlo op dat congres een toe-
spraak zal houden, waarin hij zijn visie op de toekomst van D'66 uiteen zal zetten. 
Op deze manier hoopt de partijtop bij de afdelingen het noodzakelijke enthousias-
me te bewerkstelligen en tegelijkertijd kan worden gepeild hoe een terugkeer van 
Van Mierlo binnen de partij zal vallen.7  
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Aldus geschiedde. In zijn Arnhemse rede stelt Van Mierlo voor om de oude 
staatsrechtelijke voorstellen van de partij te 'revitaliseren', D'66 duidelijk als 
progressieve partij te afficheren en daaraan de bereidheid te koppelen om te komen 
tot een concentratie van progressieve krachten. Ten derde dient de partij zich duide-
lijk uit te spreken over politieke thema's vanuit het idee dat de langetermijnpolitiek 
belangrijker is dan het kortstondige imago van de partij.8  Negentien jaar na de 
oprichting van de 'Gideonsbende' die het partijbestel zou laten ontploffen, twaalf 
jaar na Keerpunt 1972, dat de aanzet had moeten zijn voor de pvp, maar in plaats 
daarvan leidde tot de bijna-ondergang van de partij, en na negen jaar 'vierde stro-
ming' betekent de toespraak van Van Mierlo opnieuw een radicale koerswijziging 
voor D'66. In één klap rekent Van Mierlo af met de links-liberale vierde stroming 
van Terlouw en Brinkhorst, D'66 wordt weer de vernieuwingsbeweging, de partij 
van de staatkundige vernieuwing. 

Van Mierlo kondigt aan dat de Eerste-Kamerfractie, waar hijzelf deel van uit-
maakt, op afzienbare termijn met een 'politieke boodschap' zal komen. Een stuk 
'over onze identiteit, onze raison  d'être,  over de manier waarop wij in de politiek 
wensen te staan en op een paar terreinen een concrete visie ten aanzien van wat er in 
Nederland en Europa moet gebeuren.', aldus de D'66-senator, die deze aankondi-
ging ter plekke verzint.9  Van Mierlo's aankondiging wordt met een staande ovatie 
ontvangen. 'ik sta hier niet als de goeroe die de lang verbeide politieke boodschap 
brengt en ook niet als een potentiële lijsttrekker die alvast aan zijn aanloop begint.', 
zo is hij zijn rede begonnen, maar voor iedereen in en rond D'66 is het duidelijk dat 
Van Mierlo terug is. Van alle kanten neemt de druk op de voormalige partijleider 
toe om zich toch vooral kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Eigenlijk 
twijfelt niemand er meer aan dat een van de grondleggers van D'66 en partijleider 
van het eerste uur zich opnieuw beschikbaar zal stellen. 

De Arnhemse rede krijgt veel publiciteit en meteen stijgt D'66 iets in de peilin-
gen.'0  Van Mierlo staat nu voor de keuze: het aanbod van de WEU accepteren of 
niet? 'Ja' zeggen betekent de weg naar een rol in de Nederlandse politiek definitief 
afsnijden. Van Mierlo besluit de WEU af te zeggen om ruimte te maken voor het 
schrijven van zijn politieke boodschap.11  Een taak die hem zwaar valt. De 
gedroomd lijsttrekker heeft last van een ernstige depressie en ook zijn gezondheid 
laat te wensen over. Kort voor het beslissende congres wordt Van Mierlo in het zie-
kenhuis opgenomen met de verschijnselen van een hartaanval. Tijdens zijn 
gedwongen rust telt Van Mierlo zijn zegeningen. Nooit meer wil hij zijn privéleven 
ondergeschikt maken aan de politiek. En tegelijkertijd: een politieke boodschap 
zonder boodschapper heeft geen kracht. Vijf dagen voor het congres mag hij het zie-
kenhuis verlaten. Partijvoorzitter Kohnstamm is dan al langs geweest om Van Mier-
lo  namens het hoofdbestuur te vragen of hij lijsttrekker wil worden. 12 
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Een reden van bestaan 
van 

Tegen de achtergrond van het nieuwe D66-logo (vanaf nu zonder apostrof) piesen- ad) 

teert Hans van Mierlo op het congres van 14 en 15  juni 1985 onder de titel 'Een reden der 

van bestaan' de beloofde politieke boodschap. Namens de Eerste-Kamerfractie 
schetst de senator een beeld van de hedendaagse maatschappij en de positie van 1)66 de I 

daarin. 'Een reden van bestaan' is een voortzetting van de lijn-Van Mierlo zoals die als 

ook al in Arnhem doorklonk. Een koerswijziging die symbolisch is terug te vinden sdi 

in het nieuwe partijlogo, waaraan de ondertitel 'Democraten' is toegevoegd. Eet] ord 

voortzetting ook van de aloude lijn-Van Mierlo uit de periode 1967-1973, die, zo 

betoogt Van Mierlo, niets aan actualiteit heeft ingeboet. 

'Wat er ook veranderde - niet de structuren van de macht. Die bogen wat mee 
en veerden terug zodra de mogelijkheid daartoe zich voordeed. Wie macht 
heeft ziet niet graag dat er gemorreld wordt aan de basis van die macht. En de 
basis van de macht laat zich niet veranderen door wie zelf geen macht heeft. 

Het gevolg was niet dat alles bij het oude bleef— het werd erger. Als de poli-
tieke cultuur blijft hangen in oude vormen en gedachten terwijl de samenle-
ving zelf snel verandert, zal de politiek steeds minder in staat zijn praktische 
oplossingen voor maatschappelijke problemen te leveren. De anonimiteit van 
de macht werd de anonimiteit van de onmacht. ( ... ) 

Ieder maatschappelijk probleem werd opgelost - of opgeschoven - met 
behulp van veel geld, veel regels en weer een nieuwe overheidsdienst. De over-
heid werd de bestuurder van bijna de hele samenleving. De bureaucratie neemt 
nog steeds toe, de centralisatie ook. De topzware, omslachtige besluitvor-
mingsmachinerie blijkt bovendien in toenemende mate onmachtig om de 
gevolgen van haar beslissingen te overzien. ( ... ) 

We leven in het land van doen alsof. We doen alsof de verzorgingsstaat een 
stabiel bouwwerk is dat met wat stutten en bijspijkeren overeind kan blijven, 
en verstikken zodoende het creatief nadenken over alternatieven. We doen 
alsof de overheid nog steeds de bestuurder van de samenleving is, alsof de grote 
beslissingen nog steeds door de politiek worden genomen, terwijl de politiek 
allang de greep op de bureaucratie heeft verloren en de bureaucratie de greep 
op de werkelijkheid."3  

Van Mierlo gaat uitgebreid in op twee van die problemen: de acute sociaal-econo-
mische problematiek en de houding van Nederland ten opzichte van het veranderde 
buitenland. Van Mierlo wijst erop dat het wezen van de samenleving verandert door 
de hoogte van de werkloosheid (800.000 met ieder jaar 50.000 nieuwe werklozen). 
Er ontstaat een kloof tussen werkenden en niet-werkenden en de ingewikkelde 
regelingen leiden tot misbruik van voorzieningen. De politiek heeft tot nu toe 
gefaald om deze en andere ontwikkelingen tegen te gaan. 
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Het patroon van het traditionele gezin is niet langer de norm, een veelvormigheid 
van relaties is ervoor in de plaats gekomen. Nieuwe technologieën veranderen de 
arbeidsverhoudingen. Met al deze ontwikkelingen moet rekening worden gehou- 

len 
den in een samenhangende visie op de veranderende samenleving, zo betoogt Van  

tie  
Mierlo. De politiek ontbeert deze visie doordat de structuren dit tegenhouden, zo is 

( 
de redenering, en dat maakt dat de boodschap in 'Een reden van bestaan' dezelfde is 
als die in 1966: de omvang van de problemen en het directe verband met het tekort- 

den  
schieten van de politieke en bestuurlijke structuren, maken het opnieuw aan de 

Een orde stellen van de staatsrechtelijke problematiek noodzakelijk. 

ZO 
'D66 is nu bijna twintig jaar een ontmoetingspunt van mensen die verzet aan- 
tekenen tegen de heersende politieke cultuur. Zoals alle progressieve partijen 
streven zij naar een vrije, democratische en rechtvaardige maatschappij. In het  
verleden hebben achtereenvolgens liberalen en sociaal-democraten een soort- 

it  

Ie 
gelijke rol in de politiek gespeeld. Intussen zijn zij elkaars rituele tegenstanders 
geworden die telkens vechten om een plaats in een kabinet met het CDA. Deze 
drie ontlenen nu hun identiteit voornamelijk aan die plaatsbepaling ten 
opzichte van elkaar. Dat verstarde rollenspel is een belangrijk kenmerk gewor- 
den van de heersende politieke cultuur. 

he 
Wij menen dat het streven naar een vrije, democratische en rechtvaardige  

an  
maatschappij niet gebaat is bij de voortzetting van dit ideologische spel tussen 
liberalen, sociaal-democraten en christen-democraten. Het houdt aan de ene 

let 
kant mensen bij elkaar die eigenlijk elkaars politieke tegenstanders zijn, het 
houdt aan de andere kant mensen en ideeën uit elkaar die elkaar nodig hebben  

nit  
om de nieuwe problemen verstandig op te lossen. 

D66 is veel minder dan andere partijen geworteld in de grote maatschappe- 

de lijke belangengroepen en hun rollenspel. Dat is een zwakte vanuit het gezichts- 
punt van de heersende politieke cultuur; het is een kracht als men die cultuur 
wil veranderen. ( ... ) 

Wil D66 de moeite van het bestaan waard blijven, dan moet het blijven kie- 
zen voor een moeilijkere weg. Het moet een signaal aan de kiezer zijn voor de 
noodzaak van ingrijpende vernieuwing van de politieke cultuur. Daarnaast 

dek moet het functioneren als een partij binnen het bestel - maar zich tegelijk  

Cep  
zoveel mogelijk onttrekken aan de gangbare politieke houdingen. Daartoe 
moet de partij zich blijven specialiseren in politieke analyses en plannen waarin 
met ontzuilde ogen wordt gekeken naar onze ontzuilde samenleving, zo helder  

Ono-  als de werkelijkheid toelaat, maar zonder de voorbarige zekerheden van het 

-iderde politieke steekspel. Dat maakt kwetsbaar, maar het geeft ons optreden zin.' 14 

. door 
Lozen). Het is zaterdagmiddag, kwart voor vier. Hans van Mierlo is aan het eind gekomen 

Ekelde van zijn congresrede 'Een reden van bestaan'. Maar uitgesproken is hij nog niet. 'Nu 

nu toe !k toch het woord heb', vervolgt hij, 'ik ben van plan mij kandidaat te stellen voor de 
Tweede Kamer. ik geloof in D66. En ik ben in principe bereid als kandidaat-lijst- 
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trekker te fungeren."5  Een minutenlang donderend applaus volgt. Niemand had 
juist op dit moment deze aankondiging verwacht. Alleen partijvoorzitter Kohn-
stamm en Van Mierlo's secretaresse Annath Koster wisten wat er komen ging. Maar 
fractievoorzitter Engwirda noch Van Mierlo's collega's in de Eerste Kamer Waren 
van tevoren door Van Mierlo op de hoogte gesteld. Al schrijvend aan zijn toespraak 
over de reden van bestaan van D66, heeft hij zijn besluit genomen. Aan de voor-
avond van het congres, om drie uur 's nachts, komt Van Mierlo tot de conclusie dat 
een boodschap zonder boodschapper niet gaat. 16 

In alle euforie hoort niemand meer dat Van Mierlo twee voorwaarden verbindt 
aan zijn kandidatuur. Hij moet zich kunnen vinden in het verkiezingsprogramma 
en zijn lijsttrekkerschap (en daarop volgend fractievoorzitterschap) moet te combi-
neren zijn met verplichtingen in zijn privésfeer. Maar Van Mierlo mag zich alleen 
nog maar kandidaat hebben gesteld voor het lijsttrekkerschap, voor iedereen is dui-
delijk dat bij de komende verkiezingen Van Mierlo de lijsttrekker zal zijn. Het point 
of no return is gepasseerd. Dat wijst de poststemming voor de kandidatenlijst ook 
uit. Van Mierlo eindigt met 72,5% van de stemmen overtuigend op één, Maarten 
Engwirda wordt toch nog een goede tweede, Louise Groenman eindigt als derde. In 
november 1985 besluit het congres dat de verkiezing van de lijsttrekker toch naar 
januari geschoven moet worden. Officieel omdat het verkiezingsprogramma nog 
niet klaar is, in feite omdat inmiddels wel zeker is dat Van Mierlo de nieuwe lijst-
trekker is. Dat gegeven heeft de druk van de ketel gehaald. De donkere wolken die 
een halfjaar eerder nog boven het partijleiderschap hingen, zijn verdwenen. Op het 
congres van 24 januari 5986 wordt Van Mierlo, die na het terugtrekken van Engwir-
da nog de enige kandidaat is, formeel als lijstaanvoerder aangewezen. 

Het junicongres 1985 is een historisch congres geworden. De kandidatuur van Hans 
van Mierlo en de inhoud van 'Een reden van bestaan' (oplage: 40.000 stuks) leiden 
tot wat de media omschrijven als 'een stormloop op D66'. Dagenlang bepaalt D66 

de koppen in de geschreven pers. De Volkskrant schrijft in haar commentaar: 'Het 
lijdt geen twijfel dat Van Mierlo betere papieren heeft dan bijna iedereen in D66 en 
daarbuiten.'17 NRC Handelsblad noemt Van Mierlo 'het sterkste en meest beproef-
de electorale wapen dat D66 bij de Kamerverkiezingen volgend jaar in stelling kan 
brengen.'18 Enkele dagen na het congres hebben zich reeds driehonderd nieuwe 
leden aangemeld, nog meer hebben er informatie over de partij aangevraagd. In de 
maanden die volgen zal het ledental van D66 stijgen van 6.800 naar 8.00 leden.  19  
Nadat duidelijk is geworden dat, in de woorden van Van Mierlo, het 'ongewenste 
kind uit de gemeenschap der zuilen' aan een tweede herleving is begonnen, begint 
de partij zich ook in electoraal opzicht weer te herstellen. Schertsend wordt deze 
heropleving van de partij 'Operatie Lazarus  III'  genoemd, verwijzend naar de herle-
ving van D66 in 1977, die eerder 'de spectaculairste wederopstanding sinds Lazarus' 
was gedoopt. 
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Verkiezingsprogramma 1986-1990 

'Blindvaren op een dogmatisch politiek wereldbeeld is gevaarlijker dan ooit', zo 
ar 

opent het nieuwe, wederom titelloze, verkiezingsprogramma van D66, dat een 

ik 
geheel andere sfeer ademt dan de voorgaande verkiezingsprogramma's van de 

- 

Democraten.20  Het nieuwe verkiezingsprogramma is gebaseerd op het beleidspro- 
gramma zoals dat tijdens het congres in juni is vastgesteld. Ook zijn er elementen 
uit 'Een reden van bestaan' in terug te vinden. Het nieuwe verkiezingsprogramma 

dr 
van D66 komt grotendeels uit de pen van Hans van Mierlo en Aad Nuis. Het eerste 
concept, dat al voor 'Een reden van bestaan' gereed was, is door het hoofdbestuur 

na 
verworpen, waarna Van Mierlo en Nuis een tweede concept hebben geschreven. 
Met de nodige tekstwijzigingen gaan hoofdbestuur en congres vervolgens met dit 

en 
programma akkoord. 

Centraal in het nieuwe programma staat de D66-houding: de zakelijk-pragmati- 
int 

0 k 
sche mentaliteit, de toekomstgerichtheid en het streven naar een menswaardig 
bestaan voor iedereen. Teruggrijpend op de oorspronkelijke positionering van D66 

In 
zet de partij zich af tegen de andere politieke actoren. 'Liberalen, socialisten en 

aar 
christen-democraten hebben elk op hun tijd belangrijke bijdragen geleverd aan de 
democratische hervormingstraditie', zo wordt erkend, maar 'de oude, vertrouwde 

log 
schijnzekerheden werken als een rem. De antwoorden van gisteren worden te 

die 
gemakkelijk van toepassing verklaard op de vragen van morgen. ( ... ) Wie de drei- 

het 
gingen van gisteren tot inzet maakt van de politieke strijd vandaag, miskent de 
gevaren die ons in de toekomst bedreigen.' 

De zelfverzekerdheid die de partij uitstraalt, komt ook tot uiting in het verkie- 
zingsprogramma. In het programma klinkt het vaste vertrouwen door in de eigen 

houding en aanpak. Vanuit dit zelfvertrouwen wordt het onderscheid tussen 
ails

visie, 

len 
de Democraten en hun politieke tegenstanders inhoudelijk neergezet, waarmee de 

)66 
nadruk op de eigen, onafhankelijke positie wordt benadrukt. 'D66 is een partij tus- 

Het 
sen de andere, zoekend naar verstandige oplossingen voor de problemen van de dag. 
D66 is ook een partij tegenover de andere: een permanent signaal voor de noodzaak 
van fundamentele veranderingen in de politieke cultuur.' D66 spreekt van 'een valse 

kan en onvruchtbare antithese tussen liberalisme en sociaal-democratie', die een rem zet 

AWC 
op het leveren van praktische oplossingen voor problemen in de samenleving. D66 

de wil meer dan ooit proberen die antithese te doorbreken. De partij is dan ook al 

11. 
1 'twintig jaar een ontmoetingsplaats voor mensen die zich verzetten tegen de heers- 

flstc ende politieke cultuur'. 
Het thema dat voor de Democraten de komende jaren prioriteit verdient, is 

terugdringing van de werkloosheid, die de samenleving in economisch, sociaal en 
cultureel opzicht ontwricht Voor het eerste bevat het D66-programma een sociaal- 

rus' economische paragraaf van gewicht. Daarnaast streven de Democraten naar het tot 
stand brengen van verdergaande Europese samenwerking, dat omschreven wordt 
als een nationaal belang, terugdringing van de onbestuurbare bureaucratie, beheer- 
sing van de overheidsuitgaven en handhaving van de koopkracht. Maar boven alles 
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blijft politieke vernieuwing noodzakelijk. 'Wat er ook veranderde', zo wordt in het 
programma geconstateerd, 'niet de structuren van de macht. ( ... ) Wie de 'nacht 
heeft, ziet niet graag dat er gemorreld wordt aan de basis van die macht. En de basis 
van de macht laat zich niet veranderen door wie zelf geen macht heeft. ( ... ) Daarom 
blijft D66 van mening dat in een samenleving die steeds sneller verandert, de poli-
tiek steeds minder in staat zal zijn praktische oplossingen voor maatschappelijke 
problemen te leveren.' 

Het programma wordt door vriend en vijand met veel lof ontvangen zowel can-
wege de inhoud en de vorm als de leesbaarheid. Volgens de Volkskrant is het n66-

programma 'veel beter geschreven dan dat van andere partijen.'2' Na de terugkeer 
van lijsttrekker Van Mierlo biedt het programma een goede basis voor de toekomst. 

Geen strategieresolutie 

'Campagne voeren leidt niet tot een aantoonbaar beter resultaat, maar géén 
campagne voeren heeft wèl een negatieve invloed op het resultaat. Er is echter 
nog nergens een partij gevonden die tot de proef op de som bereid is.'22  

Aldus campagnecoordinator Michiel ten Brink over de D66-campagfle. Al vanaf 
eind 1984 is de Centrale Verkiezingscommissie bezig met de voorbereidingen van 
het verkiezingsjaar 1986. De reden van bestaan van D66 moet in de komende maan-
den ook in de praktijk worden gebracht. Na de verkiezingsoverwinning in mei 1981 

en de drie teleurstellende verkiezingen die daarop volgden moet het verkiezingsjaar 
1986 de ommekeer vormen voor de partij die bijna vier jaar lang niet uit het slop 
kon geraken. 23 

De terugkeer van Van Mierlo betekent niet dat de Democraten een hernieuwde 
samenwerking met de PVDA zullen aangaan. Uit de tol die D66 daarvoor in het verle-
den heeft betaald, heeft de partij belangrijke lessen geleerd. Het zal de Democraten 
niet nog een keer gebeuren dat ze als bijwagen worden afgeschilderd. Bovendien heb-
ben de Democraten iets anders te doen. Ze moeten heevertrouwen in hun partij her-
stellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat D66 onafhankelijk de verkiezingen 
ingaat met als inzet het nieuwe verkiezingsprogramma.24  Dat verkiezingsprogram-

ma wordt door de Democraten voor een ding ongeschikt geacht, namelijk het huidi-
ge kabinetsbeleid aan een meerderheid helpen. Van Mierlo sluit deelname van D66 

aan een kabinet met CDA en VVD weliswaar niet uit, maar de kans op een dergelijk 
kabinet is wel zeer klein. De regeringspartijen hebben immers het kabinetsbeleid tot 

inzet van de verkiezingen gemaakt. Maar uitsluiten wil Van Mierlo niets. Het is 
onjuist om de indruk te wekken alsof CDA en VVD met melaatsheid zijn besmet, zo 
stelt hij.25  Wanneer CDA-leider Lubbers op Van Mierlo's woorden reageert door te 

zeggen verheugd te zijn met deze gezondheidsverklaring, ontlokt hij bij de D66-lei-
derde woorden: 'Dat is een typische patiëntenreactie. Van de dokter horen dat je niet 
melaats bent en meteen denken datje niets mankeert.'26  
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Er komt geen strategieresolutie, maar de plaatsbepaling van de Democraten is 
duidelijk: de grootste partij, zeker wanneer die bij de verkiezingen winst boekt, 
moet in principe aan de regering deelnemen, de grootste partij levert de premier en 
D66 zal een beleid waartegen het oppositie heeft gevoerd, niet aan een meerderheid 

L helpen. 

Le Het doel van het 34  pagina's tellende campagneplan is natuurlijk het 'behalen van 
zoveel mogelijk zetels in alle gemeenten waar D66 aan de verkiezingen deelneemt en 
in de Tweede Kamer'. Maar de Democraten willen in de campagne een tweeslag 

6- maken: aan de ene kant de D66-mentaliteit en de stijl van politiek bedrijven zo goed 
er mogelijk overdragen, en aan de andere kant het politiekinhoudelijke (het program- 
t. ma) duidelijk maken. Maar een probleem vormen, zoals op basis van de ervaringen 

in het verleden wel te verwachten viel, opnieuw de partijfinanciën. In een brief aan 
het hoofdbestuur stelt Ten Brink dat de campagnekas 'veel en veel te leeg' is. Het 
minimum om een werkbare campagne te voeren is nog niet gehaald.27  De bood- 
schap van Ten Brink komt aan en met wat geschuif op de begroting lukt het om een 
budgettair neutrale campagnebegroting op te stellen. Ruim is het echter niet, dus 
de Democraten zullen het opnieuw van hun inventiviteit en werkkracht moeten 
hebben. Terwijl de drie grote partijen elk meer dan één miljoen gulden te besteden 
hebben, moet D66 het met een kleine zes ton doen. In vergelijking met de andere 

naf partijen draait D66 dus een onwaarschijnlijk goedkope campagne.28  
'an  De twee verkiezingen, voor gemeenteraden en Tweede Kamer, volgen elkaar in 
dfl 1986 snel op. Vandaar dat wordt gekozen voor één doorlopende campagne, die 
981 onder leiding van Edo Spier op 22. januari 1986 van start gaat. De campagneorgani- 
aal satie wordt opgezet volgens een soort 'districtenstelsel'. Het land wordt verdeeld in  
lop  vijf regio's, die door de eerste vijf kandidaten van de D66-lijst voor hun rekening 

worden genomen, daarbij ondersteund door vijf campagneteams. De centrale cam- 
pagneorganisatie wordt klein gehouden en bestaat uit een beleidsteam (de campag- 

nc- necommissie) en een campagneteam. Eerstgenoemde neemt de publiciteit en de 
iten politiekinhoudelijke kant voor zijn rekening, de tweede de Organisatie en financiën. 
ie Eén centrale campagnecoördinator stuurt de regionale en lokale coördinatoren aan. 

Een stuurgroep met toppers als Glastra van Loon, Engwirda, Kohnstamm en lijst- 
gen trekker Van Mierlo moet 'impulsen' geven richting een adviesgroep van 22 mensen. 

I De thema's: politieke vernieuwing, bestrijding van de werkloosheid, decentralisatie  
ii 1-  

Len  vrede & veiligheid.29 

C IJ 
Het centrale punt in de D66-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is 

decentralisatie. Voor de Democraten is het verschuiven van bevoegdheden en mid- 
delen van het rijk naar gemeenten een zaak van nationale betekenis. 'Omdat de 

'is et democratie het meest concreet gestalte kan krijgen aan de basis, maar ook omdat de  
LO  

centrale overheid -inclusief ambtenaren, inclusief politici- de welhaast onbedwing- 
bare neiging heeft zichzelf bureaucratisch op te pompen'30, zo stelt lijsttrekker Van 

niet 
Mierlo. 
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Andere partijen verwijten D66 misbruik te maken van de populariteit van Van 
Mierlo. De partij verspreidt affiches met de tekst 'Straks Van Mierlo, nu ..... ', waar 
op de stippellijn de naam van de lokale D66-lijsttrekker wordt ingevuld. Deze stra-
tegie van de 'diagonale campagne' moet door de landelijke bijdrage zorgen dat n66 
eerst op lokaal niveau terugkomt. Het zou wellicht zuiverder zijn geweest om dat 
niet te doen, zo geven de Democraten toe, maar D66 wil profiteren van de populari-
teit van Van Mierlo om zich te profileren en te laten zien dat de partij weer terug is. 
Kiezersonderzoek laat zien dat Van Mierlo de bekendste politicus is en dat maar 
liefst 85% van de kiezers hem met D66 associeert.3' Dat de partij de wervingskracht 
van Van Mierlo uitbuit, kan de Democraten dan ook nauwelijks worden aangete-
kend.32  

Volgens de opiniepeilingen twijfelt vlak voor de raadsverkiezingen nog dertig 
procent van de kiezers over de vraag op welke partij zij op 19 maart zullen stemmen. 
De grootste opiniepeiling voor de Tweede-Kamerverkiezingen levert ri66 4,5% van 
de stemmen op, omgerekend zeven Kamerzetels. Geen schokkend aantal vergele-
ken met het huidige aantal zetels, maar vergeleken met de 'dip' waarin de partij 
vanaf 1982 zat, toch een knappe prestatie. En een eerste stap op weg naar een goede 
uitslag bij de Tweede-Kamerverkiezingen. D66 is terug van weggeweest, luiden de 
commentaren niet geheel ten onrechte. 'We horen er weer bij', concludeert lijst-
trekker Van Mierlo.33  

De Tweede-Kamerverkiezingen 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen brengt in de partij een licht eufori-
sche stemming teweeg. In die ambiance viert D66 op Koninginnedag met een groot 
feest het twintigjarig bestaan van de partij. Het feest moet tevens een publicitaire 
werking hebben met het oog op de campagne voor 21 mei. 

De inzet voor de Tweede-Kamerverkiezingen is boven alles voortzetting van het 
eerste kabinet-Lubbers. Het doel van het CDA en de VVD is om de Kamermeerder-
heid te behouden, die van de PVDA om dit te voorkomep. 4  D66 richt zich op de 
eigen stemmenmaximalisatie. Met de leus 'Andere politiek' vervolgt D66 de cam-
pagne op landelijk niveau. De uitleg die door de partij wordt gegeven aan de leus 
Andere politiek' laat zien dat D66 zich weer wenst te profileren op de wijze waarop 
de partij twintig jaar geleden zijn plaats in de Nederlandse politiek wist te verover-
en. Van Mierlo licht toe: 

'In ons verkiezingsprogramma komen wij met andere oplossingen. In die zin 
kun je zeggen: Onder andere politiek valt ook een ander beleid. Het tweede 
aspect van D66 is dat we tegenover de andere partijen staan en dat is waar we 
de politieke cultuur aanvallen. Dat is ook het tweede aspect van de leuze 
'Andere politiek': We pleiten voor het ontstaan van een andere politieke cul-
tuur, zowel ideologisch als staatsrechtelijk.'35  
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D66 als partij tussen de andere wat betreft het programma en als partij tegenover de 
andere wat betreft de politieke houding. 

De laatste campagneweken zijn erop gericht de 'witte vlekken' in te vullen, de 
nadruk wordt daar gelegd waar D66 bij de raadsverkiezingen nog niet goed genoeg 
heeft gescoord. Hans van Mierlo zal met name universiteitssteden bezoeken. De 
partijleider van D66 lanceert in de verkiezingscampagne een scherpe aanval op het 
CDA, dat als 'een stille kracht structuren overeind houdt en zich tegen verandering 
verzet.'36  Het is aan D66 om daartegen tegengas te geven. Vrijzinnigheid tegenover 
vastgeroestheid, aldus Van Mierlo. De vastgeroestheid van zeventig jaar aan de 
macht zijn. 'Kan men het zich voorstellen wat het betekent om zeventig jaar lang 
een majeure invloed te hebben op benoemingen, op departementen, in de magi-
stratuur, in de krijgsmacht, in de volksgezondheid, in het onderwijs?'37  

In het begin van de campagne heeft D66 moeite om in de aandacht van met name 
de televisie te komen. Door de omroepen wordt de partij grotendeels genegeerd.38  
Pas in  ht  laatste deel van de campagne, als D66 in de opiniepeilingen sterk stijgt, 
neemt ook de media-aandacht toe. De D66-campagne staat of valt met Van Mierlo 
op televisie. Van Mierlo wordt door een breed electoraat gewaardeerd, los van poli-
tieke tegenstellingen. Over het hele electoraat gemeten wordt hij met een 6,2, beoor-
deeld, achter Lubbers maar voor vvD-lijsttrekker Nypels en PVDA-leider Den Uyl.39  
Voor een deel van de campagne moet D66 het echter zonder lijsttrekker stellen. 
Medio april wordt Van Mierlo geveld door een virusinfectie en in het ziekenhuis 
opgenomen. 

De opiniepeilingen bieden voor D66 mooie vooruitzichten. Toch leeft er bij de 
Democraten het besef dat er hard gewerkt zal moeten worden om de in het vooruit-
zicht gestelde winst ook daadwerkelijk te verzilveren. De andere partijen proberen 
de Democraten op dit punt op alle fronten dwars te zitten. Voorafgaand aan de 
campagne hebben VVD, CDA en PVDA afgesproken al het mogelijke te zullen doen 
OM D66 buiten de belangrijke (en onbelangrijke) campagne-evenementen te hou-
den.40  Tijdens het ljsttrekkersdebat aan de vooravond van de verkiezingen ont-
breekt Hans van Mierlo. Het tijdstip, de vorm en de deelnemers van het debat zijn 
uitonderhandeld door de drie grote partijen en de twee kandidaat-omroepen voor 
het debat, NOS en NCRV. Geen van de partijen heeft het wenselijk gevonden dat D66 
aan het debat deelneemt. Alleen D66 zelf zou hiervan kunnen profiteren.41  Tot ont-
steltenis van de Democraten hebben de omroepen, inclusief de NOS, zich neerge-
legd bij het dictaat van CDA, PVDA en VVD dat deze partijen alleen zullen meewerken 
indien D66 niet wordt uitgenodigd.42  Kiezersonderzoek laat zien dat D66 een nega-
tief effect te verwerken heeft gehad van de afwezigheid in het debat. Het kost de 
partij o,8% van de stemmen ofwel één Kamerzetel.4  

Wanneer vlak voor de verkiezingen de opiniepeilingen voor D66 elf zetels in het 
vooruitzicht stellen, lijken alle verwachtingen overtroffen te gaan worden. Op de 
verkiezingsdag zelf blijken het negen zetels te worden. Ondanks een licht gevoel van 
teleurstelling (wederom worden de opiniepeilingen niet gehaald) wordt algemeen 
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erkend dat de Democraten een knap resultaat boeken.44  D66 moest terugkeren in 
het bewustzijn van de kiezers en dat is gelukt. Niemand heeft het er meer over dat 

D66 op sterven na dood zou zijn. 
Het toch wat teleurstellende resultaat heeft te maken met het feit dat D66 slechts 

in beperkte mate in staat is geweest haar belangrijkste standpunten aan de kiezers 
duidelijk te maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van de kernbewapening, een onde r-
werp dat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling heeft gestaan en waarover veel 
mensen hebben een mening hebben, blijkt het standpunt van D66 bij de kiezers 
weinig bekend. Opvallend is ook dat ten aanzien van euthanasie en abortus het 
standpunt van D66 bij veel kiezers onduidelijk is, ondanks het feit dat D66 over 

beide onderwerpen een heel duidelijk en consequent standpunt inneemt en d'-
D66-fractie in de debatten over euthanasie een prominente rol heeft gespeeld. 

Ondanks alle inzet weet eenderde van de kiezers niet wat het D66-standpunt is.  45 
23,1% van het electoraat zegt overwogen te hebben om op D66 te stemmen maar 

dit niet te hebben gedaan.46  Dit hoge percentage doet de oude slogan 'het redelijk 

alternatief' ex post alsnog eer aan. Maar het zegt ook iets over de beperkte mate 
waarin D66 ook deze keer in staat is om kiezers voor zich te winnen. Met een O} 

basis van kiezersonderzoek berekend maximum potentieel electoraat van 41,901' is 
D66 potentieel groter dan de vvr (33,8%), maar op basis van de verkiezingsuitslag  
D66 in de Tweede Kamer feitelijk veel kleiner.4  

De PVDA stijgt van 47  naar 52 zetels. Volkomen tegen de voorspellingen in en 
tevens de dalende lijn van de confessionele partijen in de laatste twintig jaar logen-
straffend, behaalt het CDA 54 Kamerzetels en wordt daarmee de grootste partij. 
Ondanks het verlies van de VVD (min negen zetels) behoudt de coalitie zijn meer-
derheid. Het tweede centrum-rechtse kabinet-Lubbers is het logische gevolg. 

Provinciale-Statenverkiezingen 1987 

Vanaf 1986 ademt de partij een nieuwe sfeer. Geen ellenlange discussies meer over 
identiteit, beginselprogramma's en ideologieen. Geen ruzies meer over samenwer-
king met andere partijen of politieke koers. Inhoudelijke onderwerpen bepalen de 

congresagenda's. Het partijorgaan Democraat is veranderd in een discussieplatform 
en informatieverstrekker, verdwenen zijn de ingezonden stukken-op-hoge-poten  
over de koers van de partij. De partij lijkt moe te zijn van dergelijke discussies. 

Onder de bezielende leiding van Van Mierlo voert D66 een, zoals de partij het zelf 

noemt, zakelijke oppositie. 'Soms vanuit eenzelfde opvatting als het kabinet, soms 
vanuit een andere visie op een aantal praktische politieke vraagstukken. Maar 00k 

vanuit een behoefte aan een ander soort politiek, een andere manier van met macht 
en verantwoordelijkheden omgaan.'48  Geen tijd en energie verspillen aan ideolog1 
sche schijngevechten, maar praktische oplossingen bedenken voor concrete proble-
men. In feite de boodschap uit 'Een reden van bestaan'. 
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De sfeer in de fractie is goed en het niveau van de Kamerleden ligt hoog. De frac-
tie van negen telt weinig nieuwelingen. Het zijn allemaal mensen die allemaal 
ergens in de partij hun sporen al hebben verdiend en elkaar kennen. Van Mierlo 
geeft op geheel eigen wijze leiding aan deze fractie. Van Mierlo bepaalt de koers 
alleen op die punten waar hij zelf op een of andere manier bemoeienis mee heeft. 
De rest gebeurt in onderling vertrouwen.49  

De kabinetsperiode 1986-1990 wordt gekenmerkt door een doortimmerd regeer-
akkoord dat het parlement buitenspel heeft gezet. Toch bieden tal van affaires de 
oppositie voldoende kans om van zich te laten horen. Minister Brokx moet het veld 
ruimen naar aanleiding van de parlementaire enquête bouwsubsidies. De ministers 
Van Eekelen (miljoenenverlies bij bouw onderzeeboten) en Braks (ontduiking vis-
quota door Nederlandse vissers) weten slechts ternauwernood te overleven. Van 
Eekelen moet, evenalsVan der Linden, vervolgens toch weg na de enquête naar aan-
leiding van de paspoortaffaire. 

Van alle affaires is de D66-fractie het meest ontstemd over de afloop van de RSV-
affaire, een parlementaire enquête waarvan D66 in 1983 een van de initiatiefnemers 
was (de eerste enquête sinds 1948). De Tweede Kamer neemt in meerderheid de 
bevindingen van de enquêtecommissie over, ook de conclusie dat minister Van Aar-
denne de Kamer heeft misleid. Ook de coalitiegenoten CDA en ~ onderschrijven 
de conclusies. D66 dient hierop een motie in waarin de minister wordt gevraagd de 
eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Maar Van Aardenne blijft op partijpoli-
tieke gronden zitten en zelfs oppositiepartij PVDA onder leiding van Den Uyl steunt 
de D66-motie niet. Dit tot grote woede van Van Mierlo, die stelt dat de Kamer in 
deze 'stinkerige affaire' zijn controlerende functie te grabbel heeft gegooid. 'Het is 
om te huilen', stelt de D66-leider. De controlerende en uitvoerende functie van de 
macht lopen door elkaar heen, eens temeer wordt aangetoond dat structurele en 
culturele wijzigingen noodzakelijk zijn. 

De vele affaires verslechteren de verhoudingen tussen de regeringsfracties. De 
VVD voelt zich steeds minder bedeeld in kabinetsbeleid. Op 14 juni 1988 heeft een 
delegatie van het hoofdbestuur een gesprek met Hans van Mierlo over de mogelijk-
heid dat er vervroegde verkiezingen komen. Van Mierlo acht dat 'niet ondenkbaar' 
naar aanleiding van wat hij noemt 'ongeregeldheden' binnen het kabinet.° Half 
juli ligt het noodscenario voor de vervroegde verkiezingen al gereed51, maar het zal 
nog tot het voorjaar van 1989 duren voordat het kabinet daadwerkelijk valt. 

Op 18 maart 1987 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. Het is 
de eerste politieke krachtmeting sinds de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1986 
en dus een eerste indicatie van de populariteit van het kabinet en de positie van D66. 
Voor het eerst zullen de nieuw gekozen leden van Provinciale Staten een geheel 
nieuwe Eerste Kamer kiezen (tot nu toe werd telkens een derde van  dc  Senaat ver-
nieuwd). Voor het eerst is er sprake van een lijsttrekker voor de Eerste-Karnercerkie-
zingen: Jan Vis, voormalig redacteur van NRC Handels blad en al jaren actief binnen 
D66. 
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In de aanloop naar de verkiezingen groeit de angst voor een teleurstellende uit-
slag. Wat als het percentage van de Kamerverkiezingen niet wordt gehaald? Andere 
politiek' zal genadeloos naar de prullenmand worden verwezen als de partij zich niet 

staande weet te houden. Critici zullen wijzen op het einde van het 'Van Mierlo-
effect'. De verkiezingsuitslag is dan ook een enorme geruststelling voor D66. D66 
haalt 6,7% van de stemmen, omgerekend goed voor tien Kamerzetels, een winst 
van opnieuw één zetel. 6o% van de D66-stemmers in 1986 stemt een jaar later weer 
D66.52  Voorzichtig wordt al de conclusie getrokken dat het D66-electoraat eindelijk 
wat stabieler begint te worden. En nog steeds zit de partij in een licht stijgende lijn. 

Herziening partijstructuur 

Nu de partij weer electoraal op koers ligt en de fracties in het parlement naar beho-
ren functioneren, is het tijd om een terugkerende D66-traditie in ere te houden. Het 
hoofdbestuur stelt een ad-hoc-commissie in die advies zal uitbrengen over het ver-
beteren van de partijstructuur. 'Omdat het bij uitstek de tijd is om ons te bezinnen 
op mogelijke aanpassingen nu we in politiek "rustiger" vaarwater zijn gekomen en 
ons kunnen bezinnen op verbeteringen.'53  Nog steeds is er een aantal knelpunten in 
de partijorganisatie. Onder leiding van Wim Vrijhoef heeft de 'Adviesgroep Partij-
structuren' deze knelpunten onder de loep genomen. Voor het eerst vindt een der-
gelijke discussie plaats op een moment dat het goed gaat met de partij. Voorheen 
was een electoraal drama of een identiteitscrisis altijd aanleiding voor een kritische 
heroverweging van (niet alleen) de partijstructuur. 

Belangrijkste conclusie van de Adviesgroep is dat de Algemene Ledenvergadering 
niet bevredigend functioneert. De rommelige discussies op het congres vormen 
geen goed sluitstuk van de politieke discussie in de partij en de discussies zijn vaak te 
specialistisch, zo concludeert de Adviesgroep. 'Hoewel de ALV formeel het hoogste 
politieke besluitvormende orgaan van D66 is, kan het deze verantwoordelijkheid in 
de praktijk onvoldoende waarmaken.' 4  

Dat het congres niet naar tevredenheid functioneçrt, bewijst het gestaag teruglo-
pende aantal congresgangers. Het laatste congres in Amersfoort was met slechts 
vierhonderd bezoekers wat dat betreft een dieptepunt. De vraag is echter hoe dit 
probleem op te lossen. De commissie-Vrijhoef adviseert om de Adviesraad om te 
buigen naar een 'Ledencollege' dat als controle-, advies- en discussieorgaan in het 
centrum van de partij moet gaan functioneren. De Algemene Ledenvergadering 
blijft het zwaartepunt van de partij, maar zal beter worden voorbereid en uitge-
voerd. Het Ledencollege zal daarbij een belangrijke (selectie)rol gaan spelen. De 
besluitvorming zal niet minder democratisch worden, stelt de commissie-Vrijhoef. 

Volgens de commissie-Vrijhoef schiet ook de taakinvulling van het hoofdbestuur 
tekort. Er is onvoldoende afbakening van verantwoordelijkheden tussen hoofdbe-
stuur, Adviesraad en fracties, zo vindt de commissie. Verder laat de kadervorming te 
wensen over, is de communicatie tussen top en basis onvoldoende, bestaan er teveel 
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commissies, werkgroepen en projectgroepen en wordt de politieke visie van de par-
tij te veel door de partijtop bepaald. Hoe wordt de basis van de partij het best bij de 
besluitvorming betrokken, welke rol zouden de diverse partijorganen daarbij kun-
nen Spelen en hoe maak je het beste gebruik van de kennis en vaardigheden van 
partijleden? Dit zijn slechts een paar van de vragen waarmee de commissie zich 
geconfronteerd ziet. 

D66 is bezig om tot een volwassen partij uit te groeien. Dat maakt het noodzake-
lijk om de partij beter te structureren en minder vrijblijvend te organiseren dan tot 
nu toe het geval iS.55  Ook nu vormt het advies van de hoofdbestuurscommissie het 
uitgangspunt voor een brede discussie binnen de partij, een discussie die begin 1988 
zal worden afgerond met besluitvorming op het congres. Maar uit de reacties blijkt 
dat er verschillend wordt gedacht over de noodzaak en wenselijkheid van verande-
ringen in de partijorganisatie. Sommigen zien meer in het verbeteren van de werk-
wijze en verandering van ingesleten gewoontes en indien nodig kleine structuur-
aanpassingen in plaats van het ter discussie stellen van de gehele partijstructuur. De 
besluitvorming wordt daarom wat vooruitgeschoven om extra gelegenheid te 
scheppen om op het congres een open discussie te voeren over de wijze waarop de 
partijorganisatie functioneert. Tijdens die discussie, op het congres op 6 februari 
1988, blijkt dat een meerderheid van de partijleden de voorkeur geeft aan een betere 
organisatie en communicatie in de partij boven een herziening van de structuren 
waarbinnen dit plaatsvindt.56  Daarmee is de toon gezet voor wat betreft de verdere 
uitwerking van de ideeën. 

Voorbereiding Europese verkiezingen 

Doeke Eisma, die in 1984 de lijst van D66 bij de toenmalige Europese verkiezingen 
trok maar het niet haalde, is er niet meer bij, maar D66 als partij kijkt reikhalzend 
uit naar de aanstaande terugkeer van de partij in het Europees Parlement. De post-
stemming wijst uit dat Bob van den Bos de eerste plaats op de kandidatenlijst bezet, 
gevolgd door Jan-Willem Bertens en Johanna Boogerd. Het voorjaarscongres op 17 

en 18 februari zal bepalen wie van hen of de andere kandidaten Mertens en Potman, 
de lijstaanvoerder zal worden. 

Het hele voorjaarscongres staat in het teken van Europa. Onder leiding van Hans 
Jeekel heeft de programmacommissie een programma vervaardigd dat erop is 
gericht het 'abstracte' Europa te vertalen in concrete beleidsvoorstellen. Daarbij 
staat 'het democratisch Europd voorop. 

Wij willen het Europees Parlement meer bevoegdheden geven en meer 

r 
mogelijkheden tot democratische controle. Terecht vreest men het ontstaan 
van een nieuwe bureaucratie, maar de ergste van alle bureaucratieën is die, die 
z'n gang kan gaan omdat er geen heldere politieke macht boven staat. ( ... ) De 

Ie 
grote processen die ons dagelijks leven beïnvloeden, maatschappelijke, econo 

Cl 
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mische, financiële en monetaire, voltrekken zich steeds meer buiten het bereik 
van de nationale politieke macht om. Kapitaalstromen, fusies, bedrijfssluitin-
gen en valutakoersen zijn allemaal zaken waarop de nationale politiek steeds 
minder greep blijkt te hebben. We moeten als de dood zijn voor een Europa 
waar die vrije processen onbelemmerd hun gang kunnen gaan, omdat de 
nationale politiek haar macht heeft verloren en de Europese politiek die macht 
niet mag krijgen.'57 

Opnieuw is er aandacht voor het punt van samenwerking in het Europees Parle-
ment. Aansluiting bij de liberale fractie is een optie, maar dan gaat de partij samen-
werken met een partij waartegen ze in eigen land oppositie voert.58  De Adviesraad 
adviseert in eerste instantie te streven naar samenwerking met verwante partijen als 
de Spaanse CDS en het Deense Radikale Venstre. Aansluiting bij de ELDR is voor de 
Adviesraad een goede tweede keuze.59  Van Mierlo is tegen het aannemen van een 
strategieresolutie. Hij voelt er meer voor om na de verkiezingen pas te besluiten om 
aansluiting te zoeken bij een van de bestaande fracties of om als niet ingeschrevene 
in het parlement zitting te nemen. 60 

Toch trekt 'het spel om de poppetjes' de meeste aandacht. En niet onterecht, want 
de verkiezing van de Europese lijsttrekker verdient zeker geen schoonheidsprijs. 
Jan-Willem Bertens, voormalig diplomaat, ambassadeur voor Midden-Amerika en 
oud-voorlichter van het ministerie van Buitenlandse Zaken is van plan zich kandi-
daat te stellen voor het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen. De kandi-
datuur van Bertens lekt al snel uit en trekt de aandacht van de media. Door de VPRO 

wordt Bertens gevraagd voor een televisieprogramma, waarbij de kandidaat-lijst-
trekker drie dagen gevolgd zal worden. In deze drie dagen valt ongelukkigerwijs net 
een gesprek met D66-leider Van Mierlo over de kandidatenlijst voor de aanstaande 
verkiezingen. Hierdoor ontstaat het beeld dat er in de top van D66 al overeenstem-
ming zou bestaan over het lijsttrekkerschap van Bertens. De publiciteitsgolf die 
daarop volgt is niet meer te sturen. Aar de Goede, een oude bekende binnen D66 
(hij maakte deel uit van de eerste eurofractie van D66), keert zich tegen de kandida-
tuur van Jan-Willem Bertens voor het lijsttrekkerschap. De Goede verwijt Bertens 
een arrogante houding die niet zou passen bij een relatief onbekende binnen de par-
tij. Bertens zou zich gedragen alsof hij al lijsttrekker is, aldus De Goede, die in een 
open brief in het partijorgaan Democraat èn in een ingezonden artikel in de pers zijn 
onvrede over Bertens uit.6' 

De Goede staat niet alleen in zijn kritiek. In de regio Gelderland wordt in toene-
mende mate kritiek hoorbaar op de wijze waarop de kandidatuur van Bertens zou 
hebben plaatsgevonden. Het hoofdbestuur zou Bertens hebben 'geparachuteerd'. 
Een deel van de achterban Voelt zich voor het blok gezet door het 'manipuleren' van 
het hoofdbestuur, dat van machtsspelletjes wordt beschuldigd. Partijvoorzitter 
Jager ontkent dat het partijbestuur de hand heeft gehad in de publiciteit rond Ber-
tens. 'Noch het dagelijks bestuur, noch de Tweede-Kamerfractie heeft in de bemoei- 
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enis van de pers de hand gehad'62, aldus Jager. De uiteindelijke positie van Bertens 
ligt in handen van het congres, zo betoogt Jager. Toch ziet het bestuur in de affaire 
voldoende aanleiding om Bertens te verzoeken zich voorlopig wat terughoudender 
op te stellen 'zowel in het belang van de partij, als voor hemzelf.'63  Maar het is Jagers 
eigen bestuur dat nog eens extra voeding geeft aan de geruchten dat Bertens de kan-
didaat van het hoofdbestuur zou zijn, door Bertens als relatief onbekende kandidaat 
tijdens het congres de kans te geven zich te presenteren. 'Een onverstandige beslis-
sing van het dagelijks bestuur'64, geeft Jager achteraf toe. Het hoofdbestuur was 
bovendien niet van tevoren op de hoogte gesteld van deze actie van het dagelijks 
bestuur. Uiteraard ontkent het hoofdbestuur bij hoog en laag dat de kandidatuur 
van Bertens voorgekookt zou zijn. De Tweede-Kamerfractie noch het hoofdbestuur 
heeft Bertens gevraagd om zich kandidaat te stellen of heeft hem voorgesteld als 
lijsttrekker, maar achteraf zal oud-partijleider Engwirda toegeven dat er wel degelijk 
pressie werd uitgeoefend voor Bertens. 65 

De competitie om het lijsttrekkerschap krijgt een nieuwe wending wanneer de 
uitslag van de poststemming bekend wordt. De leden hebben Bob van den Bos op 
de eerste plaats gezet en Bertens op de tweede. De Algemene Ledenvergadering 
kiest in februari 1989 alsnog Bertens als lijsttrekker. Bedoeld of onbedoeld is dit een 
strategisch goede keuze, want Bertens is door alle commotie uitgegroeid tot de 
bekendste lijsttrekker in Nederland. 272 stemmen gaan naar Bertens, Johanna 
Boogerd krijgt 143 stemmen, Bob van den Bos 135. 

Vervroegde verkiezingen 

Op a mei krijgt de campagne voor de Europese verkiezingen een onverwachte wen-
ding. Het kabinet-Lubbers  II  dient zijn ontslag in. De VVD-fractie in de Tweede 
Kamer stemt niet in met de wijze van financiering van het Nationaal Milieubeleids-
plan, dat een lastenverzwaring betekent voor autobezitters, en trekt haar steun voor 
het kabinet in, met als gevolg dat er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. 

De val van het kabinet komt niet geheel onverwacht. Reeds op Koninginnedag 
had de VVD haar problemen met het Milieubeleidspian kenbaar gemaakt. Met het 
toenemen van de crisissfeer in het kabinet was ook de spanning bij D66 toegeno-
men. 'Soms is het beter de ontwikkelingen binnen onvermijdelijke processen over 
te laten aan de vrije instincten van de direct betrokkenen en daar horen wij niet 
bij. '66,  zegt Van Mierlo tijdens het crisisdebat. Hij acht het voortijdig einde van de 
regering niet onwelkom. 'Volgens mij zijn de mensen het behoorlijk zat om het 
landsbestuur voortdurend in handen te zien van mensen, die permanent in een 
structurele staat van humeurigheid verkeren ten opzichte van elkaar.' 

Met de val van het kabinet krijgt de politieke zomer van 1989 een heel ander aan-
zien. De voltallige D66-fractie komt de ochtend na de val van het kabinet bijeen om 
de situatie te bespreken, een vergadering die wordt bijgewoond door l eden van  dc  

Adviesraad, het Wetenschappelijk Bureau, hoofdbestuur en Eerste-Kamcrfia erie. 
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Alle noodprocedures worden uit de kast gehaald om de voorbereiding van de natio-
nale verkiezingen op tijd te kunnen afronden. Gelukkig lagen die noodprocedu1 s  
nog in de kast vanwege de eerdere crisisdreiging in het voorjaar van 1988. Met de 

Kieswet in de hand wordt berekend wanneer eventueel vervroegde verkiei ogen 
plaats kunnen vinden, en wordt begonnen met het opstellen van de tijdpaden voor 
de interne kandidaatstellingsprocedure en de vaststelling van het verkiezingspro 
gramma. 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen worden gehouden op 6 septem-
ber. Er zijn zes weken beschikbaar om een conceptverkiezingsprogramma samen te 

stellen (vier maanden korter dan gepland), de kandidaatstellingsprocedure wordt 
verkort (een in plaats van twee ronden) en ondertussen moet ook nog de reeds 
lopende campagne voor de Europese verkiezingen worden gevoerd. Tijdens de 
spoedvergadering van het hoofdbestuur op 4  mei wordt besloten het reeds ontwor-
pen campagnemateriaal gewoon uit te brengen. Alleen de Europese milieufolder 
wordt tegengehouden om alert in te kunnen springen op de jongste crisis. Op een 
ingelast congres op 30 juni en i juli zal het nieuwe verkiezingsprogramma worden 
vastgesteld. 

De Europese verkiezingen 

De campagne voor de Europese verkiezingen is tegelijkertijd een nationale campag-
ne geworden. Een campagne die niet zal eindigen op de dag van de verkiezingen 
voor het Europees Parlement op 15 juni, maar die de hele zomer zal doorlopen. Het 
gevolg van de ontstane situatie is wel dat de nationale politiek de Europese verkie-
zingen zal gaan overheersen. 

Met 5,9% van de stemmen behaalt D66 op 15  juni slechts één zetel in het Euro-
pees Parlement. Lijsttrekker Bertens is dan ook licht teleurgesteld over de uitslag, 
een tweede zetel was door velen gehoopt en ook wel een beetje verwacht. De 
opkomst valt erg tegen, juist omdat de democratisering van Europa een belangrijk 
thema was. Blijkbaar is het de politieke partijen niet gelukt om de kiezers hiervan te 
overtuigen.'67  Ook D66 niet, want volgens de cijfers zijn veel D66-kiezers thuisge-
bleven. In de peilingen staat D66 op twaalf Kamerzetels, terwijl de uitslag van de 
Europese verkiezingen goed zou zijn geweest voor 'slechts' negen zetels. 

Vóór de verkiezingen heeft het D66-congres de beleidslijn van het hoofdbestuur 
onderschreven, dat na de verkiezingen gestreefd zal worden naar de vorming van 
een Europese fractie met geestverwante partijen. Aansluiting bij de ELDR, de liberale 
fractie in het Europarlement, wordt gezien als een goede tweede optie. Eerder al 
heeft het congres zich uitgesproken tegen de vorming van een zelfstandige fractie, 
omdat die fractie zich onmogelijk voldoende zichtbaar zou kunnen maken. De 
belangrijkste gesprekspartner van D66 bij de vorming van een nieuwe fractie is de 
Spaanse CDS. Reeds voor de verkiezingen zijn de twee partijen overeengekomen dat 
na de verkiezingen gestreefd zal worden naar samenwerking. Ook na de verkiezings- 
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datum voeren D66 en de CDS gesprekken om aan dit streven uitvoering te geven. 
Uiteindelijk kiest de CDS toch voor aansluiting bij de ELDR-fractie en maakt daar-
mee de vorming van een nieuwe progressieve fractie onmogelijk. Voor Bertens zit er 
weinig anders op dan om zich als eenmansfractie eveneens bij de ELDR aan te slui-
ten.68  Gezien de binnenlandse politieke verhoudingen is de samenwerking met de 
liberalen in de ELDR een opmerkelijke keuze. Tien jaar eerder, in 1979, sprak de 
toenmalige partijleider Jan Terlouw zich nog uit tegen aansluiting van D66 (toen 
Aarde Goede en Suzanne Dekker) bij de liberale fractie. 

Commissie 2000 en iooi 

De voorbereiding voor het nieuwe landelijke verkiezingsprogramma, waarmee in 
1988 is begonnen, heeft een wat ander karakter gekregen dan de voorgaande jaren. 
Voordat het programma daadwerkelijk geschreven wordt, buigen twee hoofdbe-
stuurscommissies zich over de vraag wat de belangrijkste politieke, maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen zullen zijn tot aan de komende eeuwwisseling. Van-
uit die schets van ontwikkelingen dienen beleidsrichtingen voor de komende rege-
ringsperiode te worden gedestilleerd. De commissie 2000 staat onder leiding van 
vice-voorzitter politiek Olga Scheltema en bestaat onder andere uit swB-directeur 
Erik van der Hoeven, oud-staatssecretaris Ineke Lambers en oud-hoofdbestuurslid 
Herman Schaper, en wordt bijgestaan door een drietal adviseurs, te weten Hans van 
Mierlo, Jan Vis en Aad Nuis. De commissie zooi is een commissie met wat genoemd 
kan worden de jongere generatie binnen D66, en bestaat uit onder meer  Thom  de 
Graaf (voorzitter), Steven Pieters (Jonge Democraten) en Hans Jeekel (Tweede-
Kamerfractie) 69 

Begin 1988 is het startsein gegeven en een klein jaar later rapporteren beide 
commissies aan het hoofdbestuur. Met de nodige slagen om de arm worden de 
rapporten aangeboden, want het is niet eenvoudig om voorspellingen te doen 
over de toekomst. In de rapporten wordt een aantal belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen belicht en worden concrete aanbevelingen gedaan waarmee die 
ontwikkelingen kunnen worden gestuurd. Beide commissies nemen tegelijkertijd 
afstand van de pretentie dat de maatschappelijke ontwikkelingen nauwkeurig te 
sturen zouden zijn. De commissies verwerpen daarmee het idee van de maakbaar-
heid van de samenleving. De politiek moet niet de illusie hebben dat ze de samen-
leving op basis van een allesomvattende blauwdruk vorm kan geven. De rappor-
ten zijn bedoeld als aanzet tot verdere discussie welke moet resulteren in concrete 
punten voor het verkiezingsprogramma. 

De commissie z000 signaleert een trend in de richting van verdergaande interna-
tionalisering en individualisering. De afhankelijkheid van Nederland van ontwik-
kelingen elders zal verder toenemen en in belangrijke mate de handelingsvrijheid in 
eigen land gaan bepalen, concludeert de commissie. Maar ook de individualisering 
heeft vergaande gevolgen voor de politieke keuzes die gemaakt moeten worden, zo 
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meent de commissie. Het gaat dan om beleidsmaatregelen op het terrein van de 

sociale zekerheid, het inkomens- en arbeidsmarktbeleid, het emancipatiebeleid en 
het aanbod van voorzieningen. 70 Ook is er de nodige aandacht in het rapport voor 
het miieuprobleem. De commissie bepleit doorberekening van milieukosten in de 
productiekosten en aanpassing van het consumptiepatroon. 

Ook de commissie zooi focust op het proces van individualisering en de gevolgen 
die dat proces heeft op de verhoudingen tussen burger, politiek en overheid. De 
commissie spreekt van een 'participatiemaatschappij', die kwalitatief hoogwaardig 
moet zijn en waarin ruimte geschapen moet worden voor nieuwe vormen van maat-
schappelijke verantwoordelijkheid van individuele burgers. Een inspirerende, ver-
trouwenwekkende overheid in een samenleving van mondige, zelfstandige burgers, 
waarin politieke partijen gericht zijn op het organiseren van maatschappelijke dis-
cussie, opinie en consensusvorming, zo schetst de commissie 2001 de toekomstige 
ontwikkeling. 

Een schoon land, een helder bestuur 

Omdat het conceptprogramma door de vervroegde verkiezingen veel sneller gereed 
moet zijn dan oorspronkelijk gepland was, wordt er een speciale stuurgroep 
gevormd met leden van zowel hoofdbestuur als programmacommissie. Door de 
recente ontwikkelingen is het milieu het belangrijkste onderwerp in het verkie-
zingsprogramma. Of beter gezegd: duurzame ontwikkeling. De Commissies 2000 

en zooi vervullen nu een dankbare rol. Veel van de standpunten van die commissies 
zijn terug te vinden in het verkiezingsprogramma. 

Voor het congres gaan veel punten in het programma echter nog niet ver genoeg. 
Veel van de discussies op het verkiezingscongres hebben betrekking op de milieupa-
ragraaf en menig programmapunt wordt daar nog verder aangescherpt. Het pro-
gramma tracht de milieuproblematiek te integreren in de sociaal-economische 
besluitvorming. De economische ontwikkeling moet samenhang vertonen met de 
kwaliteit van het milieu, aldus de Democraten. Veel van de programmapunten van 
het D66 van zeventien jaar geleden blijken nog steeds actueel. De herziening van 
productie- en consumptiepatronen is daar een goed voorbeeld van. Na het rapport 
van de Club van Rome nam D66 reeds belangrijke passages hierover in het partij-
programma op. 

r De inleiding van het nieuwe verkiezingsprogramma ademt dezelfde sfeer als het 
verkiezingsprogramma 1986-1990, een sfeer waarin de houding in de politiek, indi-
vidualisering en duurzame ontwikkeling centraal staan. 71 

In het programma wordt erkend dat een onzekere toekomst in het vooruitzicht 
ligt. Vertrouwde grenzen vervagen en enkele ontwikkelingen kunnen van beslissen-
de invloed zijn voor de toekomst. 'De greep die gezin, gezindte en gewoonte tot 
voor kort op mensen hadden, neemt in snel tempo af. Mensen raken meer aangewe- 
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zen op zichzelf.' Voor de Democraten is dit een welkome ontwikkeling. 'Individu-
alisering en internationalisering zijn onontkoombare processen', zo stelt de pro-
gramma, 'D66 stelt daarbij vertrouwen in het vermogen en de bereidheid van Vrije 
en vrijzinnige mensen.' 

In de toekomst, zo stellen de Democraten, 'zullen de zelfstandige, weerbare, 
wezenlijk gelijk behandelde burgers niet langs elkaar heen leven, maar in samenwer-
king hun verantwoordelijkheden aanvaarden op grond van hun eigen vrije keuze. 
De oude, vrijwel gedachteloze sociale volgzaamheid zal vervangen zijn door sociaal 
verstand. Een beredeneerd, door goed onderwijs bijgebracht algemeen inzicht in de 
noodzaak van solidariteit in verdraagzaamheid. De nieuwe samenwerkingsverban-
den die zulke burgers aangaan zullen zich voegen naar de actuele behoefte en gevoe-
lig zijn voor de democratisch geuite verlangens van hun deelnemers: ze zullen dus 
weinig gemeen hebben met de vaak zo verstarde zuilen en koepels van het heden-
daagse maatschappelijke middenveld. In die gelukte toekomst zal de overheid zich 
beperken tot een aantal kerntaken en die uitvoeren met grote zorgzaamheid, maar 
steeds een zo groot mogelijke ruimte latend aan de ontplooiing van persoonlijk en 
maatschappelijk initiatief.' 

Hoewel in het programma erkend wordt dat dit ideaal waarschijnlijk nooit gere-
aliseerd zal worden, is dit het utopia van de Democraten: 15  miljoen D66'ers. Een 
onhaalbaar ideaal, dat echter zo tot de verbeelding van de Democraten spreekt, dat 
bovenstaande passage uit het verkiezingsprogramma vier jaar later integraal wordt 
overgenomen in het verkiezingsprogramma 1994-1998. 

Om het gestelde ideaal toch iets dichterbij te brengen, is in het programma een 
aantal concrete voorstellen opgenomen die op korte termijn tot verbeteringen zou-
den kunnen leiden. Prioriteit hebben milieu, dat 'eindelijk bovenaan de politieke 
agenda' staat, onderwijs ('van levensbelang voor elke burger en de samenleving als 
geheel') en zorg en veiligheid (een kerntaak van de overheid). 

Milieu krijgt van de Democraten het absolute primaat. 'Economische groei zal 
alleen mogelijk zijn binnen de randvoorwaarden die het ecologische systeem stelt.' 
Milieu moet het imperatief zijn en niet langer een onderwerp voor compromissen, 
zo stelt D66. De eis van duurzame ontwikkeling moet meetbaar en controleerbaar 
worden en zo een dwingende invloed laten gelden op het overheidsbeleid, maar ook 
op het handelen van burgers en bedrijven. Op dit terrein dient Nederland ook in 
internationaal verband het voortouw te nemen, zo bepleiten de Democraten. 

Maar ook nu volgt de bekende waarschuwing: aan al die prioriteiten kan weinig 
worden gedaan en van alle beloften zal weinig terechtkomen als het logge bestuurs-
apparaat niet wordt hervormd, het staatsbestel niet wordt vernieuwd en de politieke 
cultuur niet wordt veranderd. De 'onmacht van de politiek' moet worden opgehe-
ven. 
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De Tweede-Kamerverkiezingen 

Metdeleus 'Kies VanMierlo' voertD66 campagne, onderleidingvari Ernst Bakker. 
Lange tijd is de campagne vrij rustig. De verkiezingsstrijd, door Van Mierlo 
omschreven als een wedstrijd Ajax-Feyenoord, draait vooral om de VOorn 
van CDA en PVDA, Lubbers en Kok. Dit keer is er ook geen sprake van rurbiilente 
verkiezingen, met grote winst of dramatisch verlies in het vooruitzicht. De peilin-
gen beloven D66 al geruime tijd tien zetels in de Tweede Kamer, een bescheiden 
winst van én zetel. In de laatste week voor de verkiezingen komt daar plotseling 
verandering in. Nu de verkiezingen echt voor de deur staan, en de aandacht voor de 
verkiezingen alle media-aandacht voor zich opeist, blijkt de boodschap van n66 
goed bij de (potentiële) kiezers over te komen. Dat is mede te danken aan de korte 
eindsprint die de Democraten in de campagne hebben ingebouwd. Vlak voor de 
verkiezingen wordt met een groep van vijftien Kamerkandidaten in vijf dagen heel 
Nederland doorkruist. Een intensief programma van werkbezoeken en verkiezings-
bijeenkomsten, D66 wil 'overal' geweest zijn. 

De Democraten krijgen loon naar werken: Op 6 september komt D66 als win-
naar uit de verkiezingsstrijd naar voren: in de Tweede Kamer gaat de partij van 
negen naar twaalf zetels. Drie zetels winst betekent een groei van 30%. Het CDA 

blijft stabiel, de VVD levert vijf zetels in en de PVDA verliest er drie. 
Na tweeënhalve periode in de oppositie acht D66 zich weer klaar om plaats te 

nemen op het pluche. Lijsttrekker Van Mierlo verklaart zich bereid om met CDA en 
PVDA aan een regering deel te nemen, maar dan wel alleen als daar inhoudelijke 
argumenten voor zijn. D66 is kwantitatief niet noodzakelijk en dus is er des te meer 
reden om dan pas aan een kabinet deel te namen als de partij daar politiek ook iets 
kan uitrichten.72  Op terreinen waarop van de andere twee partijen niet veel te ver-
wachten valt, waaronder de Democraten milieu, individualisering en de rol van de 
overheid rekenen, wil D66 van aanvullende waarde zijn. De Democraten zijn van 
mening dat de afgelopen periode pijnlijk duidelijk is geworden dat de cultuur in de 
Nederlandse parlementaire democratie is verziekt. De beleidsmatige inhoud en de 
bestuurlijke kwaliteit zijn daarvan de dupe. Bij monde van lijstaanvoerder Van 
Mierlo roepen de Democraten de andere partijen op dm 'het vraagstuk van de poli-
tieke cultuur en de parlementaire democratie eens structureel op de agenda te zet-
ten'.73  D66 wil een trendbreuk in het beleid veroorzaken en daarvoor is het nodig 
dat de partij gaat meeregeren. De Democraten willen zo de hoofdpunten uit hun 
programma realiseren: de absolute prioriteit voor het milieu, de noodzaak om te 
investeren in het onderwijs, de infrastructuur, de volksgezondheid en andere zorg-
sectoren, het openbreken van patstellingen op terreinen van meer materiële aard als 
de euthanasie en de media, en het positief inspelen op de individualisering en het 
bevorderen van gelijke kansen.  74  Dit zal de inzet worden bij de kabinetsformatie. 
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Werkende weg eruit gewerkt 

Na lang en uitbundig de verkiezingswinst te hebben gevierd, begint op  the  day after 
het spel om de formatie. Voortzetting van het tweede kabinet-Lubbers wordt na de 
verkiezingen hoogst onwaarschijnlijk geacht. Daarvoor heeft de VVD teveel verlo-
ren. D66 zal een centrum-rechts kabinet niet aan een meerderheid helpen. In de 
perscommentaren wordt dan ook een combinatie van CDA, PVDA en D66 gesugge-
reerd.75  

Het D66-electoraat is verdeeld over de vraag met welke andere partijen D66 een 
regering moet vormen. Een kwart van de aanhang wil een coalitie tussen PVDA en 
D66, 19% kiest ervoor om deze combinatie aan te vullen met het CDA. De combina-
tie CDA-D66 krijgt de steun van 12% van de D66-kiezers en io% kiest voor een zoge-
noemde 'paarse combinatié' van PVDA, VVD en D66. Een op de tien D66-kiezers wil 
dat de partij in de oppositie blijft en een coalitie van CDA en PVDA gaat regeren.76  

D66 heeft een winst geboekt van 33% en getalsmatig heeft de partij recht op tus-
sen i en z zetels in het kabinet. Het feit dat de partij zo sterk heeft gewonnen, maakt 
dat de Democraten erop hopen dat die 1,5  zetel naar boven zal worden afgerond. 
Bovendien voelt D66 er niets voor om met slechte een minister in het kabinet zitting 
te nemen. Met een minister kan de partij geen vuist maken en gelet op het feit dat 
de Democraten voor een Kamermeerderheid niet noodzakelijk zijn, is deelname 
met slechts een minister helemaal onwenselijk. D66 verlangt dus twee ministerspos-
ten. 

Voor het realiseren van deze wens heeft Van Mierlo de steun van PVDA-leider Kok 
nodig, want alleen dan kan het CDA worden gedwongen een minderheidspositie te 
aanvaarden, zolang Van Mierlo en Kok zich maar niet door Lubbers uit elkaar laten 
spelen. Formele afspraken hierover tussen Van Mierlo en Kok zijn er niet, maar Van 
Mierlo gaat ervan uit dat Kok hem zal steunen. Een misrekening, zoals later zal blij-
ken.77  

Hoewel het CDA voor de verkiezingen bij monde van lijsttrekker Lubbers heeft ver-
klaard D66 niet uit te willen sluiten als mogelijke coalitiepartner, is er van deze 
opstelling bij aanvang van de coalitiebesprekingen niets meer te merken. Lubbers 
staat alleen binnen zijn partij en al in de beginfase werpt het CDA een impliciete 
blokkade tegen de Democraten op. Terwijl PVDA en D66 adviseren een kabinet van 
CDA, PVDA en D66 tot stand te brengen, kiest het CDA voor een centrum-rechtse 
combinatie met vsm en D66. Als tweede keus zien de christen-democraten een cen-
trum-linkse coalitie, maar dan wel zonder D66. Het standpunt van het CDA iS dui-
delijk: liever niet met de Democraten, maar als het een centrum-rechts kabinet 
wordt, dan liever wei met D66, want een coalitie die slechts 76 zetels bezet cii een 
sterke oppositiepartij als D66 daartegenover, dat is een te groot risico.78  

Hoewel CDA-leider Lubbers er niet echt bezwaar tegen heeft om niet PVDA èn D66 

in zee te gaan, voelen veel CDA'ers, onder leiding van CDA-onderhandelaar De 
er niets voor om de Democraten bij de formatie te betrekken.79  Bij elkaar opgeteld 
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zouden PVDA en D66 in de coalitie een progressieve meerderheid vormen, zo redene- 
ren de christen-democraten. Dit zou voor grote problemen kunnen zorgen hij 
zaken als euthanasie.  80  Ook Hans van den Broek is sterk tegenstander van deelname 
van D66, mede omdat Hans van Mierlo dan kandidaat zou zijn voor Buitenlandse 
Zaken waar Van den Broek de CDA-kandidaat voor 1s.81  CDA-leider Lubbers daaren-
tegen wil D66 er liever wel bij hebben. Hij verwacht gemakkelijker te kunnen rege-

ren met de Democraten in de coalitie dan in de oppositie, maar binnen zijn partij 
krijgt Lubbers geen steun.82  

Lubbers krijgt van het staatshoofd de opdracht om de mogelijkheid van een cen- 
trum-links kabinet te onderzoeken, nadat de Democraten tijdens een informatier- 
onde onder leiding van CDA'er De Koning hebben geweigerd om aan een centrum- 
rechts kabinet deel te nemen.  83 Lubbers probeert deze opdracht opzettelijk te frus- 
treren door te wijzen op het 'risico van onevenwichtigheid'84  indien D66 bij een 
centrum-links kabinet wordt betrokken. Waar Lubbers op doelt is dat het CDA in 
een coalitie met PVDA en D66 in een minderheidspositie zou komen te verkeren. 
Dat moet worden rechtgetrokken en dus stelt Lubbers dat D66 best mag meedoen 
aan een centrum-links kabinet, maar dat kost de PVDA een minister.85  Terwijl CDA-

onderhandelaar De Vries middels zijn uitspraak dat 'werkende weg zal blijken of 
D66 weggewerkt wordt'86, aangeeft D66 er eigenlijk helemaal niet bij te willen heb-
ben, stelt Lubbers een verdeling van ministerposten in de verhouding 7-6-I voor. 

Voor D66 is dit meerderheidsstreven van het CDA onaanvaardbaar.87  De partij 
heeft gelet de verkiezingsuitslag recht op 'anderhalve' minister en eist er twee, om te 
voorkomen dat het CDA in de positie komt waarin de partij in alle gevallen binnen 
het kabinet domineert. Bovendien blijft CDA-onderhandelaar De Vries hardnekkig 
weigeren om met D66 in zee te gaan. Voor hem, en vele CDA'ers met hem, is D66 de 
partij die lijnrecht tegenover het gedachtegoed van het CDA staat. Over euthanasie 
bijvoorbeeld, liggen de standpunten hemelsbreed uit elkaar. Maar ook de voorkeur 
voor een kabinet zonder het CDA steekt de christen-democraten. Voor het CDA 15 

D66 de partij die hun macht wil breken. Het CDA kan zich deze houding aanmeten 
omdat op de achtergrond nog het alternatief van een CDA-VVD-kabinet meespeelt. 
Deze combinatie heeft weliswaar slechts een meerderheid van één Kamerzetel, maar 
kan door het CDA wel als drukmiddel worden gebruikt. Van Mierlo maakt zich bui-
tengewoon kwaad over de machtspolitiek van het CDA. 'D66 is stelselmatig verne-
derd', verklaart Van Mierlo, die spreekt van een 'spastische anti-D66-houding van 
het CDA': 

'Het CDA zegt in feite dat het in ieder kabinet recht heeft op overwicht. En legt 
dat als dictaat op aan anderen. Waar het om gaat is dat we weer met z'n allen in 
de kronkels moeten gaan liggen omdat een minderheid, het CDA, haar rechts-
gevoel wil opleggen aan een meerderheid met een ander rechtsgevoel. In de 
houding van het CDA zie je elke keer dat dictaat. Het gaat ons nu te ver, de grens 
is bereikt. ( ... ) 
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We hebben zo lang mogelijk geprobeerd, binnen de grenzen van ons zelfre-
spect, constructief mee te blijven denken over zo'n coalitie. Van D66 kunnen 
geen essentiële concessies worden verwacht als het CDA 0fl5 geen vertrouwen 
geeft. ( ... ) De overmacht van het CDA kan ik accepteren, maar ik hoef er niet 
aan onderdoor te gaan.'88  

De verwachting van Van Mierlo dat Kok hem zal steunen blijkt ten onrechte te zijn. 
Binnen de PVDA is men ook geen voorstander van deelname van D66. De sociaal-
democraten willen na een lange oppositieperiode graag weer regeren. Als D66 aan 
de coalitie meedoet, zal de PVDA een post moeten inleveren, zo is men zich bewust. 
Veel pvDA'ers denken ook terug aan het kabinet-Den Uyl, toen D66 op sociaal-eco-
nomisch terrein de kant vn het CDA koos, en aan de kabinetten-Van Agt  II  en  III,  
toen de Democraten de PVDA in hun ogen ook lieten vallen. Bovendien is D66 niet 
getalsmatig nodig voor een Kamermeerderheid.89  

Daar komt nog bij dat Kok en Van Mierlo niet erg goed met elkaar kunnen 
opschieten.  90  Op  het moment dat het erop aankomt, laat Kok Van Mierlo vallen. In 
een brief aan de informateur laat Kok weten dat voor de PVDA een zetelverdeling 7-
6-1 bespreekbaar is.9' De PVDA-leider wil hoe dan ook voorkomen dat zijn partij in 
de oppositie belandt en dat belang is van een hogere orde dan de wens van de 
Democraten om bij het kabinet te worden betrokken.  92  Voor de tweede keer in haar 
bestaan voelt D66 zich verraden door de altijd als natuurlijke bondgenoot geken-
schetste PVDA. Na de afwijzing van de Progressieve Volkspartij door de PVDA in 1973 

latende sociaal-democraten D66 bij de formatie van 1989 opnieuw vallen. 

Op 20 september kiest D66 definitief voor de oppositie.93  Van Mierlo moet con-
stateren dat er 'onvoldoende zicht bestaat op de totstandkoming van een stabiele 
coalitie tussen drie partijen, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.' 4  De 
keuze van D66 om de formatie de rug toe te keren oogst veel lof binnen, maar vooral 
ook buiten de partij. Op 21 september schaart het hoofdbestuur zich unaniem ach-
ter het besluit van de fractie.95  Of er een direct verband bestaat, zal nooit duidelijk 
worden, maar in een maand tijd krijgt D66 er i.00 nieuwe leden bij. Op  het partij-
secretariaat komen veel adhesiebetuigingen binnen, van mensen die het eens zijn 
met het standpunt van D66 en die zich geschokt voelen door de arrogantie van de 
macht van het CDA. Maar ook het machtsspel van de PVDA, die koste wat kost wil 
regeren, wordt fel bekritiseerd, niet in de laatste plaats doordat de Democraten de 
sch riM van de uitkomst van de formatie met name ook bij de PVDA leggen.96  

De stijgende lijn zet door 

Het electoraat van D66 lijkt zich constant uit te bouwen. Een maand na de lveedc-
Kamerverkiezingen blijkt D66 zich nog steeds ineen sterk stijgende populariteit te 
mogen verheugen.97  Opdat moment goed voor zeventien zetels blijkt dat de verkie-
zingen voor D66 eigenlijk te vroeg zijn gekomen en de partij op 6 september nog 

263 



HOOFDSTUK 6 

niet op zijn hoogtepunt was. Deze groei zet door en begin 1990 voorspellen sommige 
peilingen 2,8 zetels voor de Democraten.98 Met veel vertrouwen zetten de Democra-
ten vanaf eind 1989 dan ook koers naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
1990. 

Deze gemeenteraadsverkiezingen zijn in die zin anders dan de voorgaande, dat 
het voor D66 de eerste raadsverkiezingen zijn op een tijdstip waarop de partij goed 
scoort in de kiezersgunst. Voorgaande raadsverkiezingen vonden telkens plaats als 
de partij electoraal in een dal zat (1974), op weg was in een dal te geraken (1982) of 
net begonnen was aan een opgaande lijn (1970, 1978, 1986). De partij heeft nu de 
kans om op brede schaal een achterban te verwerven. In plaats van winst aan de top 
kan dit keer de basis van de partij worden verbreed. Het realiseren van dit streven 
vraagt veel investeringen van de van oudsher slechte organisatie. De bestaande sym-
pathie voor D66 moet worden omgezet in actief stemgedrag, maar ook het aan-
staande kader moet worden getraind. Het budget voor de sterk op de lokale poli-
tiekgerichte campagne is zoals gebruikelijk mager.99  Er is 130.000 gulden beschik-
baar voor de verkiezingen, die zo belangrijk zijn voor het beeld van de partij en 
daarmee voor de rol die de partij landelijk in de oppositie speelt, een rol die wordt 
gekenmerkt door een onafhankelijke positie en een andere stijl van politiek bedrijven. 
Het is ook die houding in de politiek die de rode draad vormt van de D66-campag-
ne. 

Op 21 maart blijkt het succes groter dan verwacht. D66 behaalt iz,% van de 
stemmen, omgerekend goed voor 19 zetels in de Tweede Kamer.  100  Dit is bijna een 
verdrievoudiging ten opzichte van gemeenteraadsverkiezingen vier jaar eerder. De 
vreugde over de uitslag is groot, de verbazing nog groter. In plaats van 233 raadsle-
den heeft D66 er na de verkiezingen 651. Op zo'n grote groei had niemand gerekend, 
ook veel kandidaten niet. Veel kandidaten merken tot hun verbijstering dat ze in de 
gemeenteraad zijn gekozen. Een meerderheid van de nieuwe raadsleden heeft op 
een of andere manier al ervaring opgedaan in de partij, maar een grote groep is vol-
ledig blanco tot volksvertegenwoordiger gebombardeerd. 'ik betaalde contributie 
en las het blaadje, meer niet', is de reactie van sommige gekozen Democraten. 
Iedereen die wat voorstelde binnen de partij zit nu in de gemeenteraad. Voor de 
afdelingsbesturen en steunfracties moeten nieuwe mensen worden aangezocht en 
ingewerkt. Een luxeprobleem, volgens het hoofdbestuur, dat binnen twee dagen 
een spoedcursus 'Efficiënt werken in de Raad' op poten zet. 

D66 heeft in slechts een minderheid van de Nederlandse gemeenten aan de ver-
kiezingen deelgenomen. Met name in kleine plattelandsgemeenten en kleine stad-
jes op het platteland ontbrak D66 vaak op de kieslijst, terwijl de partij in de grote 
steden en forensengemeenten vrijwel overal heeft meegedaan. Het aantal gemeen-
ten waar D66 wel op de lijst stond, is in vergelijking met vier jaar geleden niet geste-
gen, maar wel het aantal gemeenten waar D66 de kiesdrempel heeft gehaald en dus 
een vertegenwoordiging in de gemeenteraad heeft verdiend. Wel betekent dit dat de 
verdrievoudiging van de uitslag hoofdzakelijk voor rekening komt van de gemeen-
ten waar D66 reeds een vertegenwoordiging in de gemeenteraad had.  101  
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Ook nu is D66 met name sterk in de Randstad en relatief zwak in noorden, Oos-
ten en zuiden van het land. In ij% van de gemeenten kreeg D66 zo% van de stem-
men of meer. De verdrievoudiging van het aantal raadszetels betekent ook dat D66 
als factor in de lokale politiek in potentie sterk zal toenemen. Mede van belang 
daarbij is dat D66 in veel gemeenten op de derde, tweede en in één geval (Den Hel-
der) zelfs eerste plaats uit de stembus is gekomen, terwijl D66 vóór deze verkiezin-
gen vrijwel overal de vierde of een lagere plaats bezette.  102  

'De cruciale vraag is of deze uitslag een piek is in het landschap of een opgang naar 
de hoogvlakte'.  103  Met deze woorden geeft Van Mierlo op de verkiezingsavond aan 
toch ook een beetje bezorgd te zijn over de grote winst bij de gemeen-
teraadsverkiezingen. 'Tot nu toe zijn we bij alle verkiezingen met kleine beetjes 
omhoog gegaan. ik heb altijd gezegd, we moeten niet mikken op de grote uitschie-
ters. Wat structureel komt, komt langzaam, nooit in een keer."04  Verwijzend naar 
de situatie in 1981, toen D66 ook in een keer veel won, wijst Van Mierlo erop dat de 
uitdaging niet is om een goede uitslag te behalen, maar dat de uitdaging juist uit een 
goede uitslag voortkomt. 

Toch biedt de goede uitslag vooral kansen. Van Mierlo verwijst naar 1981, toen de 
winst landelijk werd behaald en geïnvesteerd in het kabinet-Van Agt  II.  Nu is de 
winst in 1989 ook aan de top behaald, maar wordt het met deze verkiezingsuitslag 
aan de basis geïnvesteerd, aldus Van Mierlo. Daarmee wordt de basis van de partij 
aanzienlijk verbreed en dat is een belangrijk winstpunt. De kans dat een crisis op 
landelijk niveau deze basis weer tenietdoet is aanzienlijk kleiner. Een belangrijke 
graadmeter zullen de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden, die in 1991 

worden gehouden. Dan zal blijken of de uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen 
een uitschieter is geweest of dat D66 zich definitief gevestigd heeft. 

Wat D66 in 1989 op landelijk niveau gebeurde, gebeurt nu op veel plaatsen in de 
gemeenten. In veel gemeenten wordt de winst van D66 niet omgezet in bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. D66 lijdt onder het eigen succes. De partij heeft te kampen 
met een gebrek aan bestuurstraditie. In veel plaatsen heeft de partij nog nooit in het 
college van burgemeester en wethouders gezeten en slechts kleine fracties in de 
gemeenteraad gekend. Nu treden ineens veel onervaren Democraten aan, waarvan 
sommigen zelfs een kans hebben op bestuursverantwoordelijkheid als wethouder. 
Voor potentiële coalitiepartners kan dit een reden zijn om niet met de Democraten 
in zee te gaan. In Almere, waar D66 de tweede partij is, staan de onderhandelaars 
van D66 na tien minuten weer buiten. In Leiden, waar D66 is verviervoudigd, wordt 
de partij niet betrokken bij de collegeonderhandelingen, en ook in Rotterdam, waar 
de partij van twee naar zeven zetels is gegaan, wordt de partij buiten het college 
gehouden. 

Op a februari 1991 gaat onder leiding van Ernst Bakker de campagne voor de Provin-
ciale-Statenverkiezingen van start. D66 borduurt voort op de leus van 1989 met 'Een 
schone provincie, een helder bestuur', waarmee de lijn van de landelijke profilering 
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van D66 wordt voortgezet op het provinciale niveau. De verkiezingen zijn een eerste 
grote tussenbalans na de landelijke verkiezingen van 1989. Een beoordelingsmoment 
van een kabinet dat halverwege de rit is. Voor D66 een moment om te toetsen of de 
koers van de partij aanslaat. De uitdaging is om een behoorlijk deel van het electoraat 
dat bij de gemeenteraadsverkiezingen op de partij heeft gestemd vast te houden. Als 
blijkt dat die uitslag een piek is geweest, dan zal dat beeld blijven hangen en zit een 
doorgaande groei er waarschijnlijk niet in. 

Die angst is echter onterecht. Opnieuw vertoont de uitslag van de verkiezingen 
een enorme verschuiving in de politieke verhoudingen in Nederland. D66 boekt de 
zevende verkiezingsoverwinning in successie. Voor de Democraten is het succes nog 
groter dan werd gehoopt. D66 stijgt van 45  naar 166 Statenzetels, meer dan een ver-
drievoudiging en behaalt daarmee een nieuw historisch hoogtepunt. De uitslag is 
tevens goed voor liefst twaalf D66-senatoren in de Eerste Kamer. 

De uitslag lijkt een bevestiging van de structurele positie van D66 als middelgrote 
partij. 82% van de mensen die bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 1989 op D66 
stemden, doet dat nu weer. De uitbreiding van het D66-electoraat gaat gepaard met 
een verbreding: ook onder de minder goed opgeleiden en minder goed verdienende 
kiezers krijgt de partij meer aanhang.  105  De winst is afkomstig van alle andere par-
tijen, alle religies, inkomensgroepen en leeftijden. D66 wint sterk in de noordelijke 
provincies. De verklaring hiervoor is mogelijk gelegen in de neergang van de PVDA, 

aangezien de winst met name in (voormalige) PVDA-bolwerken plaats vindt. D66 
wint met name daar waar bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1987 nog een 
slecht resultaat werd geboekt. Kreeg D66 bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 
1989 nog in 'slechts' 15  gemeenten 20% of meer van de stemmen, dit keer is dit in 
maar liefst 50  gemeenten het geval. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar was 
de partij alleen in Den Helder de grootste, een jaar later is ze dat in tien gemeenten, 
waaronder Leiden, Den Helder en Zoetermeer. In veel gemeenten is D66 de VVD als 
derde partij gepasseerd.  106  Maar evenals bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar 
eerder hebben de Democraten ook nu moeite met het omzetten van de verkiezings-
winst in bestuursverantwoordelijkheid. In Utrecht, Flevoland en Limburg wordt 
D66 buiten het college van Gedeputeerde Staten gehouden. 

Constructieve oppositie 

Uit een opiniepeiling op 18 april 1991 blijkt dat D66 is uitgegroeid tot de tweede par- 
tij van Nederland. Na het CDA zetels) is D66 nu goed voor 32 zetels, PVDA voor 31 

en de VVD voor 24. De trend die in 1986 werd ingezet, zet zich dus voort. In 1986 
steeg de partij van zes naar negen zetels, in 1989 van negen naar twaalf, de gemeente-
raadsverkiezingen waren omgerekend goed voor achttien zetels, de Provinciale ver-

kiezingen voor 24 en de huidige peilingen geven dus liefst 32 zetels aan. 
Een belangrijke factor in de stijgende populariteit van D66 is de wijze waarop de 

partij vanaf 1989 oppositie voert. De Democraten voeren geen oppositie tegen, maar 
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vóór het beleid van het kabinet-Lubbers-Kok. Dit concept is ontstaan nadat de par-
tij in 1989 uit de formatie was gewerkt. D66 wilde toen aan een centrum-links kabi-
net deelnemen teneinde een progressief beleid te realiseren. Omwille van hun 
respectievelijke machtsposities hebben CDA en PVDA ervoor gezorgd dat D66 in de 
oppositie belandde, maar daarmee is het streven van de Democraten naar het 
progressieve beleid niet verdwenen. In plaats van zelf vorm te geven aan dit progres-
sieve beleid voert de partij nu 'oppositie voor een progressief beleid'. Dat is wat 
anders dan oppositie voor het kabinet, zoals dit vaak wordt uitgelegd. D66 wil de 
toetssteen zijn van het kabinet. Voert het kabinet het juiste, lees: door D66 gewens-
te, progressieve beleid, dan kan het kabinet op de steun van de Democraten reke-
nen. Wijkt het kabinet hiervan af, dan voert D66 oppositie voor het beleid dat het 
kabinet had moeten voeren, zo is het idee. Deze wijze van oppositie voeren, een 
oppositiepartij die het beleid toetst van een kabinet waar zij voor is, is nieuw in de 
Nederlandse politiek. 

Wanneer de regering van Lubbers in 1991 met voorstellen komt om de WAO fors te 
saneren, verandert echter de houding van D66 ten opzichte van het kabinet. In de 
kabinetsvoorstellen wordt gepleit voor het snoeien in duur en hoogte van de WAO-

uitkeringen. Voor D66 is dit idee onacceptabel. Onrechtvaardig en niet effectief, zo 
typeren de Democraten de voorstellen. Het probleem is volgens D66 dat mensen te 
makkelijk in de WAO komen en te moeilijk eruit. De coalitie zou dus een volumebe-
leid moeten voeren, aldus de Democraten. De ~-kwestie veroorzaakt verdeeld-
heid in de coalitie en binnen de coalitiepartijen, reden voor D66 om te wijzen op het 
gebrek aan bestuurskracht van het kabinet. De constructieve oppositie maakt plaats 
voor het streven het kabinet-Lubbers zo snel mogelijk weg te krijgen. Volgens de 
Democraten zijn de omstandigheden sinds het aantreden van de regering zo veran-
derd dat een nieuw regeerakkoord nodig is, inclusief een nieuw mandaat van de kie-
zers. 'De legitimatie van het kabinet is sterk gedevalueerd', concludeert Van Mierlo 
op het najaarscongres van zijn partij. 'We zullen het kabinet zakelijk op zijn daden 
beoordelen, maar hechten niet meer aan zijn voortbestaan. Daarvoor zijn we te zeer 
teleurgesteld."07  Alleen de angst voor de verkiezingsuitslag houdt het kabinet nog 
bijeen, concludeert Van Mierlo. D66 heeft vooral kritiek op de manier van regeren 
van het kabinet. De regering voldoet niet eens aan zijn eigen doelstellingen. 'Het 
kabinet is van niemand. Het hangt in de lucht. Er is bijna geen grote zaak te vinden 
waar de twee regeringspartijen het over eens zijn. Straks heeft iedereen in Nederland 
een verplichte legitimatie, behalve het kabinet' 108,  stelt Van Mierlo tijdens het voor-
jaarscongres van zijn partij. 

Van Mierlo is ongeëvenaard in het vertolken van de rol die D66 in de Nederlandse 
politiek wil spelen. De partijleider weet de positionering van de standpunten van 
D66 keer op keer op een heldere en aansprekende wijze te verwoorden: 

'Iedereen weet dat de maatschappij heel snel verandert. Maar de structuren die 
de politiek heeft om die maatschappij te besturen veranderen praktisch niet. 
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Dat levert knelpunten op. Maar de macht is niet bereid om de beddingen 
waaruit zij is voortgekomen, en de spelregels, te veranderen. Het zelfreinigend 
vermogen van de macht is vrijwel nul. Daar horen niet alleen de regels toe 
voor het verwerven van macht, maar ook de gevestigde instituten, zelfs als zij 
zich hebben overleefd.  109  

'Waar het om gaat is dit: terwijl de klassieke tegenstellingen aan scherpte verlie-
zen, is een serie nieuwe vraagstukken prominent op de voorgrond getreden. 
Die creëren nieuwe tegenstellingen, maar die lopen dwars door de gevestigde 
politieke partijen heen. ( ... ) De klassieke ideologieën hebben aan betekenis 
ingeboet, maar de idealen van toen moeten nog steeds gekoesterd worden. 
Dat doet D66 ook: we zijn niet ideologisch, wel idealistisch. Tegelijkertijd 
moet je beseffen, dat die idealen intussen bijna gemeengoed zijn geworden. 
Politieke partijen hebben dan ook niet langer het exclusieve recht zich een 
bepaald ideaal toe te eigenen. Niemand heeft dat recht. 'hbo 

'Niet D66, maar de maatschappij zelf heeft -meer dan wij konden vermoeden-
onze analyses van vijfentwintig jaar geleden waargemaakt. ( ... ) Essentieel in 
onze benadering is dat we niet de pretentie hebben op ieder terrein betere 
oplossingen aan te dragen, maar dat door verbeteringen van de democratie en 
het bestuur iedereen in staat zal zijn de problemen beter op te lossen. ( ... ) De 
wijze waarop D66 in de Tweede Kamer inhoud geeft aan de rol van oppositie-
partij, is denk ik belangrijk voor het beeld dat de mensen van ons hebben. 
Voor D66 is oppositievoeren iets anders dan voortdurend roepen dat alles ver-
keerd gaat en alles beter kan. Dat doen we dus i111 

Met een symposium over de veranderde rol van politieke partijen (op 20 september) 
en een daverend feest (op 2 november) viert D66 eind 1991 haar vijfentwintig jarig 
bestaan. Op 2 november is de Theaterzaal in hotel Krasnapolsky te klein voor de 
ruim z.000 feestvierders. In allerijl wordt ook de Koepelzaal van het Sonestahotel 
erbij gehuurd en met een straalverbinding in contact gebracht met Krasnapoisky. 

Mede als gevolg van het conflict over de sanering van de WAO 1fl 1991 raakt de PVDA 

in een crisis waarbij de partij de helft van haar aanhang verliest. Tegelijkertijd schiet 
D66 in de peilingen als een komeet omhoog. In de media wordt de vraag al geop-
perd of Hans van Mierlo de volgende premier van Nederland zal zijn. 

Hoe groter D66 wordt, des te bedreigender is de partij en dus komt F366 steeds 
meer onder vuur te liggen. D66 is alleen Van Mierlo, D66 durft geen duidelijke 
standpunten in te nemen, D66 is alleen staatkundige vernieuwing. Het zijn de 
oude, versleten verwijten, maar de beeldvorming rond de Democraten houdt zich-
zelf aardig in stand. Steeds vaker krijgen de Democraten het verwijt te horen dat 
D66 eigenlijk maar uit één man bestaat, dat de partij bestaat bij de gratie van Van 
Mierlo. Uiteraard vinden de Democraten dat zelf een miskenning van de partij, van 
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partijleider Van Mierlo eind 1991, als D66 voor de zoveelste maal het verwijt te 
horen krijgt onduidelijk te zijn. 118 

Na een jaar hard werken en twee succesvolle verkiezingen is het tijd om stil te staan 
bij de politieke strategie, de politiekinhoudelijke en organisatorische toekomst. In 
januari 1990 is het vice-voorzitter  Thom  de Graaf die als eerste het debat over de 
politieke plaatsbepaling van D66 aanzwengelt." 

D66 leeft op te grote voet, aldus De Graaf. 'De pretenties van de partij als grote 
politieke stroming en als centrum van politieke vernieuwing en intellectuele creati-
viteit, verhouden zich in het geheel niet tot de uiterst smalle electorale basis.' De 
partij heeft een te kleine professionele staf, elk jaar heeft de partij weer last van een 
benarde financiële situatie, en de in de partij aanwezige 'kennis en kunde' is niet 
georganiseerd. De Graaf neemt in zijn stuk afstand van de dreigende zelfgenoeg-
zaamheid. 'D66 wordt, zowel door de inhoud van de politiek als door een vergroot 
zetelaantal nu duidelijk als een van de vier grote partijen in ons land ervaren', zo 
stelt De Graaf vast. Dat schept verwachtingen. Tegelijkertijd brengt de positie van 
D66 in de Tweede Kamer een zeker spanningsveld met zich mee. 'D66 in de opposi-
tie bij een centrum-links kabinet, tezamen met rechts-liberalen die we graag op 
afstand houden. Dat is een positie die moeizaam kan zijn maar ook uitdagend.' De 
Graaf wijst op de noodzaak de unieke en noodzakelijke positie van D66 te blijven 
benadrukken: 'In deze oppositieperiode zal D66 inhoudelijke thema's verder moe-
ten uitdiepen respectievelijk nieuwe problemen moeten verkennen.' 120 

Het hoofdbestuur is het met deze analyse van De Graaf eens, zo blijkt tijdens de 
vergadering op zo januari 1990.121  Al enige tijd bestaat er onvrede over de wijze 
waarop in de partij politiek relevante nieuwe ideeën en oplossingen worden gegene-
reerd, de fracties worden geadviseerd en kennis onder de leden wordt aangeboord. 
In 'Schets van een mogelijke toekomstige werkwijze voor het beter organiseren van 
de kennis en ideeënvorming in de partij"22  worden daarom aanbevelingen gedaan 
om de knelpunten op te lossen. De conclusies zijn scherp: er is 'geen goede overleg-
structuur aanwezig voor het bepalen van de interne (politieke) agenda van D66', de 
'aard, kwaliteit en werkwijze van swB-werkgroepen is zeer verschillend.'123  Nu de 
Gideonsbende van weleer meer bestaat uit hardwerkende volksvertegenwoordigers, 
lijkt de ontwikkeling van nieuwe en vernieuwende ideeën in de knel te komen. Een 
betere Organisatie en werkwijze zijn nodig. 

Vier maanden na de vingerwijzingen van De Graaf komt het hoofdbestuur met 
de notitie 'Politiek debat binnen D66 en de rol van het HB'124  van secretaris-politiek 
Hans Jeekel. In de notitie wordt gesteld dat het politieke debat op dat moment ont-
breekt binnen D66. Jeekel constateert dat op lokaal niveau hard wordt gewerkt en 
gediscussieerd over lokale onderwerpen in en rond de gemeenteraadsfracties. Maar 
op nationaal niveau is de Tweede-Kamerfractie eigenlijk de enige politiekinhoude-
lijke  actor.  De fractie maakt gebruik van haar eigen deskundigennetwerk en het 
kader van het swB, de Adviesraad richt zich met name op het hoofdbestuur. Twee 
oorzaken van het gebrek aan debat worden aangewezen: 'Allereerst nodigt de alge- 
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mene politieke malaise niet uit tot engagement. De politiek benadert vraagstukken 
vanuit een bureaucratisch georiënteerd perspectief, wat nou eenmaal niet uitnodigt 
tot politiek debat.' En: 'Voor D66 is vervolgens relevant dat de kaders waarbinnen 
dit politieke debat in het verleden wei werd gevoerd, niet of nauwelijks meer zo 
functioneren. Voor geïnteresseerde leden ontbreken de platforms voor ideeënuit-
wisseling en ideeënvorming.'125  Omdat het element van vrije en inhoudelijke poli-
tieke discussie binnen D66 eigenlijk nergens is gewaarborgd, wordt voorgesteld om 
zogenaamde 'podia voor ideeënvorming' in het leven te roepen. De regio's lenen 
zich het beste voor het politieke debat, aldus Jeekel. De  bottom-up-methode (vanaf 
de lokale afdelingen) is volgens Jeekel illusoir, top-down vindt praktisch niet plaats 
en wordt op veel plaatsen niet gewenst. 

Nieuwe lijnen 

In november 1992 schrijft NRCHandels blad: 

'D66 heeft meer dan andere partijen een niet-professionele maar uiterst char-
mante vrijwilligersorganisatie. Het hoofdbestuur, de organisatorische  backbone  
zal slagvaardiger en besluitvaardiger moeten kunnen opereren.'126  

De Democraten beseffen dit ook en dus wordt eind 1992 door het hoofdbestuur een 
werkgroep ingesteld om een analyse van de partijorganisatie te maken. In oktober 
1993 verschijnt het rapport van deze Werkgroep Partijorganisatie (POR). Het doel 
van de analyse is om een beeld te krijgen van hoe de gewenste professionalisering 
van het partijapparaat geïntegreerd kan worden in de informele vrijwilligers-
organisatie die de partij thans is. De problemen met de partijorganisatie bestaan 
kennelijk nog steeds. Volgens Wim Vrijhoef, partijvoorzitter en vijf jaar eerder 
voorzitter van de Commissie Partijstructuren, de directe voorganger van de werk-
groep POR, zit deze problematiek in de genen van de Democraten: 

'Het heeft alles van doen met de aard van de partij. D66'ers ontwikkelen veel 
ideeën en ze stellen zich in de partij actief en enthousiast op. Maar, al zijn ze 
niet wars van verbeteringen in de organisatie, ze willen niet worden ingeka-
derd. Goede politieke verhalen staan bij hen voorop en of die gedachten wor-
den ontwikkeld vanuit een al of niet professioneel partijapparaat vinden zij 
minder belangrjk.'127 

Kennelijk valt het de Democraten niet aan hun verstand te brengen dat een gedegen 
partijorganisatie nodig is voor het ontwikkelen van die goede ideeën. De eigen doel-
stellingen zouden veel beter tot hun recht komen wanneer de partij beter, dus strak-
ker georganiseerd zou worden. Maar ook de werkgroep POR durft her niet aan  onl 

fundamentele hervormingen in de partijorganisatie door te voeren. De werkgroep 
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komt tot de conclusie dat de kenmerkende punten in de D66-organisatie, her infor-

mele karakter en het  one-man-one-vote-systeem, gehandhaafd moet blijven. De 
werkgroep vindt het belangrijker dat D66 zich meer gaat richten op de 'vrije, onge-
bonden, en keer op keer te veroveren kiezer 128. De partijleden zijn weliswaar 
belangrijk voor de rekrutering van kader, het formuleren van programmapunten en 
de invulling van vertegenwoordigende functies, zo redeneert de werkgroep in zijn 

rapport, maar de kiezers moeten in de werkwijze van de partij meer aandacht krij-
gen. 

Eerder in 1993 heeft de Algemene Ledenvergadering voorstellen van het hoofd-
bestuur verworpen, die de besturen van de partijgeledingen meer bevoegdheden 
hadden moeten geven. Door besturen het recht te geven om voorstellen voor het 
verkiezingsprogramma te doen, wilde het hoofdbestuur het gewicht van de bestu-
ren vergroten en zo het werk in die besturen aantrekkelijker maken. Maar deze cul-
tuuromslag wordt door het congres niet geaccepteerd. De partijleden scharen zich 
achter de Adviesraad, dat een negatief advies over de hoofdbestuursvoorstellen had 
gegeven. Wat betreft de Organisatie ligt het primaat bij de besturen, het politieke 
primaat ligt bij de fracties en de ledenvergaderingen.12  

Eén nieuwtje wil het congres in navolging van de werkgroep POR wel invoeren: 
het congres nieuwe stijl, 'een weekend vol actualiteit, ontmoeting, muziek, 
informatie, moties, drama, discussie, markt, cultuur, inspiratie, actie, scholing, ver-
broedering, ontspanning en dans, en dat allemaal tegen het licht van politiek en 
D66. '130 Op 30 en 31 oktober 1993 wordt het eerste congres-nieuwe stijl gehouden. 

Naar aanleiding van het rapport 'Nieuwe lijnen' houdt de partijtop op 14 en 15 
januari 1994 een evalüatieweekend.13' Ook nu bestaat er in de partijtop consensus 
over de ongestructureerdheid en de frustraties die daaruit voortvloeien. De D66'ers 
in de afdelingen zijn te weinig geschoold en de afdelingen worden gekenmerkt door 
slechte ondersteuning, een grote mate van vrijblijvendheid, geen selectie en weinig 
organisatorische bestuurskracht. De regio's worden gedomineerd door de grote 
afdelingen, lijden onder een slechte communicatie, en genieten slechte politiekin-
houdeljke ondersteuning. Ook is de partij nog steeds teveel Randstadpartij. Op 
alle niveaus zijn de fracties (te) dominant, besturen moeten niet politiekinhoudelijk 
bezig zijn, maar wel zorgen dat issues op de politieke agenda worden geplaatst.  De 
gehele partij moet meer extern gericht zijn om in te spelen op problemen in de 
maatschappij. 

Het rapport ontvangt op het punt van de analyse weliswaar steun van het bestuur, 
maar kritiek is er op de oplossingen die de commissie aandraagt. Vooral de Tweede-
Kamerfractie is negatief. Vooral ook omdat de analyse in het rapport zo scherp is 
gesteld, dat het als openbaar stuk niet geschikt is. Na de eerste versie van 'Nieuwe 
lijnen' volgt dan ook een 'gekuiste versie'132. Op last van het hoofdbestuur moet de 
commissie de 'beladenheid' van het rapport halen. 

De opvolger van de werkgroep POR (pordLa  Hey  genoemd) komt medio 1994 
met het rapport 'Openheid en democratie gewaarborgd'.133  Ook uit dit rapport 
blijkt de interne communicatie (wederom) het centrale probleem te zijn: 
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1D66'erS houden niet van vaste, centraal opgestelde regels. Eigen verantwoor-
delijkheid is ook een belangrijke randvoorwaarde om een grote betrokkenheid 
van leden te realiseren. Deze structuur heeft tot gevolg dat bestuurders, fracties 
en commissies die bevoegdheden en verantwoordelijkheden zelf invulling 
geven. Gevolg is wel dat binnen de groep zelf en daarbuiten niet altijd duidelijk 
is wat er door anderen binnen de partij van het orgaan verwacht wordt en in 
welke verhouding het staat tot andere organen. 134 ( ... ) 

'De grote eigen verantwoordelijkheid binnen alle gremia en de mate van 
decentralisatie staat garant voor een openheid en flexibiliteit die gekoesterd 
moet worden. De ruimte die een nieuw lid in D66 krijgt is een groot goed. Om 
deze reden is dan ook niet gekozen voor een sterke aanpassing van de formele 
structuur van de partij."35  

De werkgroep zoekt het meer in het beter benutten en coördineren van de energie 
om gezamenlijke doelen te bereiken. De werkwijze van iedereen individueel moet 
op de helling. Tegen de bedoeling in bestaat te vaak de indruk dat een kleine gesloten 
club de zaken regelt. Het gevaar van teleurstelling en afhaken ligt daarbij op de loer. 
Als te veel zaken op te veel verschillende plaatsen besproken, besloten of herover-
wogen worden, is de stand van zaken niet meer herkenbaar' 136,  zo wordt geconclu-
deerd. Volgens het rapport dient het hoofdbestuur (alsook de besturen van lagere 
geledingen) meer invulling te geven aan hun rol in de Organisatie van de menings-
vorming. De afbakening tussen de taak van bestuur en fractie is (in alle geledingen) 
onhelder. 

De Tweede-Kamerfractie erkent dat er een spanningsveld bestaat tussen hoofdbe-
stuur en fractie, met name door de regeringsdeelname 'waarbij de fractie genood-
zaakt is tot het sluiten van compromissen en dus af te wijken van het verkiezings-
programma, terwijl het hoofdbestuur juist dat verkiezingsprogramma dient te 
bewaken."37  Wederzijds begrip voor elkaars handelen en onderling contact worden 
noodzakelijk gezien. De Tweede-Kamerfractie is tegen het voorstel van La  Hey  
om het hoofdbestuur jaarlijks functioneringsgesprekken te laten voeren met Twee-
de-Kamerleden. Hoofdbestuur en fractie staan, zo stelt ook de werkgroep, op voet 
van gelijkwaardigheid en functioneringsgesprekken daarmee op gespannen voet. 
Bovendien functioneren volksvertegenwoordigers zonder last of ruggespraak. 138 

De nadruk in het rapport van PoR/La  Hey  ligt echter op het organiseren van het 
politieke debat, het slagvaardiger maken van de organisatie, het verbeteren van 
opleiding en scouting en maatregelen als het opzetten van een kennis- en kunde-
bank.  139  In 1995 zal het eindrapport 'D66: ruimte voor politiek' verschijnen. 140 

Een kabinet zonder CDA? 

D66 is van oorsprong een doorbraakpartij, een partij die zich tot doel stelde de vast-
geroeste partijverhoudingen te doorbreken. Sinds de totstandkoming van het CDA 
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richt die doorbraakgerichtheid van D66 zich met name op die concentratie van con-
fessionele partijen, die zich door hun verbond een stevige positie hebben verworven 
in het politieke spectrum. Al meer dan zeventig jaar zijn de confessionelen voortdu-
rend aan de macht en D66 is dit een doorn in het Oog. 

In de strategieresolutie voor de verkiezingen in 1981 is voor het eerst een streven 
naar het doorbreken van de macht van de confessionelen zichtbaar. In de resolutie 
wordt nog wat voorzichtig gesteld dat een coalitie van PVDA, VVD en D66 op dat 
moment weliswaar niet erg waarschijnlijk is, maar dat dit niettemin de tweede keus 
is voor D66 waar het gaat om regeringssamenwerking. Op de achtergrond spelen de 
informele gesprekken tussen vertegenwoordigers van PVDA, D66 en VVD mee, die 
sinds 1977 in het Haagse hotel Des Indes worden gehouden. Het praktisch nut van 
dit Des Indesberaad wordt lange tijd betwijfeld maar de gesprekken zijn wel beteke-
nis voor verhouding PVDA-VVD. De absolute wederzijdse uitsluiting kan wellicht tot 
het verleden gaan behoren. Vooralsnog weet het CDA de antipolen VVD en PVDA ech-
ter effectief uit elkaar te houden. Op het voorjaarscongres in 1982 stelt fractievoor-
zitter Brinkhorst vast dat de kloof tussen PVDA en VVD weliswaar groter lijkt te wor-
den, maar dat D66 desalniettemin moet blijven knokken voor de doorbreking van 
de 'geblokkeerde politieke verhoudingen'141. Ook Brinkhorsts opvolger als fractie-
voorzitter Engwirda ziet een rol voor D66 in een kabinet zonder het CDA. Eind 1984 
erkent hij dat een aantal verschillen tussen PVDA en VVD een samenwerking tussen 
die twee partijen nog in de weg staat, maar Engwirda ziet voor D66 een rol als brug-
genbouwer weggelegd. D66 zou zo'n samenwerking ondanks de bestaande verschil-
len mogelijk moeten maken. 142 

Vanaf 1986 is het Van Mierlo die het streven naar een kabinet zonder het CDA 
levend houdt. Zo'n coalitie moet een reëel alternatief zijn voor een kabinet mèt het 
CDA. Maar dan moeten wel PVDA en VVD bereid zijn elkaar niet langer uit te sluiten, 
want zolang dat het geval is, krijgt het CDA de macht op een presenteerblaadje aan-
gereikt. De vanzelfsprekendheid van de macht van het CDA wordt door toedoen van 
VVD en PVDA instandgehouden. Het zijn deze partijen die beurtelings het CDA aan 
een regeerbare meerderheid helpen en vervolgens worden gemarginaliseerd omdat 
ze naast het machtige CDA de in de oppositie geuite pretenties niet kunnen waarma-
ken. Een klein lichtpuntje biedt de PVDA-nota 'Bewogen beweging' halverwege 
1988, waarin de mogelijkheid van een PVDA-VVD-D66-coalitie wordt opengehou-
den. Tegelijk schuift de v'm onder Voorhoeve steeds verder op naar rechts. De VVD-
nota 'Liberaal bestek' is een zeer conservatief liberaal stuk. Op het D66-congres in 
oktober 1988 wordt echter opnieuw een oproep gedaan aan VVD om een coalitie met 
de PVDA mogelijk te maken. Op 24 maart 1992 presenteren de jongerenorganisaties  
JD,  JOVD en is een gezamenlijk 'paars' regeerakkoord. Met het Paars Akkoord willen 
de jongerenorganisaties aantonen dat de programmatische verschillen tussen de 
PVDA, VVD en n66 overbrugd kunnen worden. De jongerenorganisaties nemen hier-
mee een voorschot op een toekomstige samenwerking tussen PVDA, VVD en D66. 

Dé manier waarop de Democraten de monopolistische machtspositie willen 
doorbreken, is door de boodschap uit te dragen dat de kiezer D66 zo groot mogelijk 
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moet maken, zodat de partij nodig is voor de vorming van een kabinet. 143 D66 affi-
cheert zich dan ook steeds meer als de nieuwe middenpartij van Nederland, als hèt 
niet-confessionele alternatief voor het CDA. Een kabinet met Van Mierlo als premier 
en Kok en Bolkestein als vice-premiers, het is de droom van veel Democraten en 
tevens de grootste nachtmerrie van het CDA. 

De andere partijen beseffen ook dat D66 in toenemende mate een potentiële 
regeringspartner aan het worden is. In de PVDA gaan stemmen op om de relatie met 
D66 te wijzigen, een geïnstitutionaliseerd overleg in het leven te roepen en wellicht 
gezamenlijke uitgangspunten te formuleren. Tegelijkertijd pleiten VVD-prominen-
ten voor een fusie tussen VVD en D66. De liberalen hebben duidelijk naar de opinie-
peilingen gekeken, die voorspellen dat D66 bij eventueel te houden verkiezingen 
groter wordt dan de VVD. De Democraten betitelen de aanzoeken van PVDA en VVD 

als 'lichtelijk bizar'. Het is bovendien een modeverschijnsel, dat weer afgelopen zal 
zijn zodra het met D66 een keer slechter gaat.144  

De Tweede-Kamerverkiezingen in 1994 zijn voor D66 hèt moment waarop de 
definitieve doorbraak moet plaatsvinden. Bij de start van de campagne geeft Van 
Mierlo nog eens aan waarom de Democraten er zo op zijn gebrand om het CDA uit 
haar machtspositie te verdrijven. Er moet een andere politieke mentaliteit komen, 
zo menen de Democraten. 

'Er is een kardinaal verschil tussen het CDA en D66. Het CDA vermaant in eerste 
instantie de burger. n66 in eerste instantie de overheid. Het CDA zegt: individu-
alisering kweekt egoïsten. D66 zegt: onderdrukking van individualisering 
kweekt egoïsten. Het CDA zegt: normen en waarden moeten worden hersteld. 
D66 zegt: dat is waar. Maar laat de overheid ze eerst zichtbaar maken in haar 
eigen beleid en zich er dan ook aanhouden. ( ... ) 

Het geloof in de publieke zaak slinkt door de manieren van het overheidsbe-
stuur of het gebrek daaraan, de nonchalance, het gebrek aan zorgvuldigheid, 
het verwarren van daadkracht met de botte bijl, het nalaten van analyses, de 
toonhoogte waarop men over gevoelige zaken spreekt, de wijze waarop met 
personen wordt omgegaan."45  

Want het is de houding van de overheid die als Voorbeeld dient voor de burger, zo 
houdt Van Mierlo zijn gehoor voor. Ook heeft het streven naar een kabinet zonder 
het CDA te maken met de opvatting van democratie. Democratie houdt immers in 
dat als het beleid je niet bevalt je de machthebbers kan wegsturen. In Nederland kan 
de kiezer de machthebbers echter maar voor minder dan de helft wegsturen. Wie de 
coalitie wegstuurt, stuurt de coalitiepartner van het CDA weg. Het CDA komt altijd 
terug, wat er ook gebeurt. Het doorbreken van deze voor het CDA comfortabele, 
maar voor de democratie slechte positie van de confessionelen wordt in de aanloop 
naar de verkiezingen van 1994 opnieuw een belangrijk speerpunt van D66. 
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Het verkiezingsjaar 1994 

Begin 1994 staat D66 aan de vooravond van een zeer belangrijk verkiezingsjaar. Een 
uitermate intensief verkiezingsjaar ook. In maart worden de gemeenteraadsverkie-
zingen gehouden, in mei volgen de landelijke verkiezingen en in juni wordt het 
electorale drieluik afgesloten met de verkiezingen voor het Europees Parlement. 
'Vragen om narigheid', zo stelt campagneleider Van der Meulen aan de vooravond 
van de verkiezingen. 'Een overkill aan politieke hanerigheid, overvoerde kiezers, 
opdringerige partijen, overwerkte politici, irritatie en sleet.'146  

Met name de Tweede-Kamerverkiezingen zouden wel eens voor spektakel kun-
nen gaan zorgen. Al meer dan twee jaar lang voorspellen de opiniepeilingen een 
aardverschuiving in de voorkeuren van de kiezers en een glorieuze overwinning 
voor de Democraten. Na de Tweede-Kamerverkiezingen in 1989 steeg D66 in de 
peilingen naar 14,3%. Nadat de partij de formatieonderhandelingen had afgebro-
ken, leek zich een kentering aan te dienen. D66 zakte in de kiezersgunst terug naar 
io%. In de loop van 1990 werd echter weer de stijgende lijn ingezet en vanaf de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart van dat jaar komen de Democraten niet meer 
onder de i%. De winst wordt verzilverd bij de Provinciale-Statenverkiezingen: de 
partij krijgt 15,6% van de stemmen. Een week later blijkt dat deze uitslag voor een  
bandwagon-effect zorgt: de Democraten schieten omhoog naar 23,6%. In de loop 
van 1991 staat de partij in de peilingen op maar liefst 30% van de stemmen. 147  Deze 
hoge stand in de peilingen leidt ertoe dat D66 in de aanloop naar 1994 meerdere 
malen in media wordt aangeduid als 'D66 tweede partij van het land', terwijl de par-
tij op dat moment in werkelijk zetelaantal de vierde partij is.  148 

De Democraten hopen op een electorale aardverschuiving die kan leiden tot 
geheel nieuwe politieke verhoudingen. Van der Meulen spreekt dan ook hoopvol 
over 'wat wel de meest opzienbarende verkiezingen kunnen worden uit de parle-
mentaire geschiedenis.'149  Verkiezingen waarbij het sinds 1985 zorgvuldig opge-
bouwde imago moet worden verzilverd. 

Nooit eerder werkte de partij zo intensief aan de voorbereiding van de verkiezingen 
als dit jaar, een voorbereiding die eigenlijk al in september 1992 is begonnen. Tij- 
dens de actie 'Politiek in uitvoering' maakte D66 toen de tussenbalans op van twee 
jaar politiek op plaatselijk niveau. Tijdens werkbezoeken, enquêtes en spreekuren is 
de basis gelegd voor de lokale programma's voor de volgende verkiezingsronde. In 
juni 1993 zijn alle gemeenten aangedaan waar D66 voor het eerst aan de gemeente-
raadsverkiezingen zal meedoen. Op dat moment is het campagneplan al door het 
hoofdbestuur vastgesteld en zijn twee landelijke en vele lokale programmacommis-
sies al bezig met het schrijven van conceptverkiezingsprogramma's  In december 
1993 draait het nieuwe campagneteam reeds op volle toeren. De lokale programma's 
en kandidatenlijsten zijn dan op de meeste plaatsen al vastgesteld en de campagne-
materialen vinden hun weg naar de afdelingen. Intussen stromen de amende-
menten op het landelijke verkiezingsprogramma binnen. 
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De drie achtereenvolgende verkiezingen leggen een grote druk op de partij, zowel 
in organisatorisch als financieel opzicht. De begroting van 733.000 gulden wordt 
opgehoogd tot 900.000 gulden150, een relatief gering bedrag vergeleken bij de bud-
getten van andere grote partijen. Voor dit bedrag worden onder meer 600.000 lan-
delijke folders, 300.000 Europese folders en twee maal 5o.000 affiches gemaakt. 
Het merendeel van de begroting gaat op aan mensen en materiaal. Voor een groot-
schalige mediacampagne is binnen de eigen financiële middelen onvoldoende bud-
get beschikbaar en de Democraten wijzen externe financiering om principiële rede-
nen af. De nadruk zal dus komen te liggen opfreepublicity.' 5' Het campagnebud-
get is te beperkt om andere dan traditionele media in te zetten. Wel wordt voor het 
eerst zendtijd gekocht bij lokale en regionale radiozenders. D66 voert geen reclame-
campagne op billboards of in kranten. De opzet, regie, uitvoering en onderbouwing 
van de campagne wordt gehel in eigen beheer gedaan. Het uitbesteden van strate-
gische vraagstukken, de organisatie, vormgeving of communicatie is financieel niet 
haalbaar.152  Met andere woorden: D66 voert een traditionele campagne met een 
grote inzet van vrijwilligers en kader en met weinig financiële middelen. 

Om de hoge verwachtingen te kunnen waarmaken zal enorm veel van de partij 
worden gevraagd. 1994 zal méér vragen dan een enthousiaste verkiezingscampagne 
in de paar weken voor de verkiezingen. 'Publieksgericht politiek bedrijven 153  
noemt campagneleider  Lennart  van der Meulen het campagnevoeren. De partij 
heeft een halfjaar de tijd om het bestaansrecht van de partij voor het voetlicht te 
brengen, te vertellen wat de partij de afgelopen jaren heeft gedaan, de beleidslijnen 
op zoveel mogelijk maatschappelijke terreinen te actualiseren en om helder aan te 
geven wat de politieke inzet van D66 is geweest en zal zijn. In het Campagneplan 
wordt D66 als volgt gepositioneerd: 

'Een actueel pleidooi voor vernieuwing van de politiek, de samenleving en de 
instrumenten van de democratie blijft de kern van de boodschap van D66. 
Daarnaast heeft D66 altijd gepleit voor het primaat van het milieu. Dat vraagt 
om duurzame investeringen. In milieuvriendelijke technieken, energiebespa-
ring en hergebruik, maar ook in infrastructuur ruimtelijke ordening, steden-
bouw, voorzieningen, onderwijs en veiligheid. Eerder dan andere partijen trok 
D66 de consequenties uit individualisering en internationalisering als onont-
koombare trends die ingrijpende gevolgen zouden hebben voor de Organisatie 
van de samenleving en de rol van de politiek. Als geen andere partij benadrukt 
D66 het persoonlijke in de politiek. Politiek heeft betrekking op een houding, 
een mentaliteit. Politici vormen de link tussen de macht, het beleid en de bur-
ger. Het karakter van de partij komt veeleer tot uitdrukking in de wijze waarop 
politiek wordt bedreven en campagne wordt gevoerd. Centraal in de beoorde-
ling van D66 zal de vraag staan wat de partij toe te voegen heeft aan de bestaan-
de politiek. Op  meer van hetzelfde zit niemand te wachten. De campagne zal 
zich daarom toespitsen op het volgende: 
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de wijze waarop de politiek vorm kan geven aan de totstandkoming van een 
duurzamere samenleving met aandacht voor het milieu, de kwaliteit van de 
leefomgeving en individuele ontplooiingsmogelijkheden, 
de kwaliteit van de nieuwe generatie D66-politici en een kabinet met D66, 
de kwaliteit van de wijze waarop D66 op een andere manier met politiek 
omgaat.'154  

Ook moeten de aanstaande Kamerleden worden klaargestoomd voor hun nieuwe 
taak, want de verkiezingen van 1994 betekenen voor D66 ook de presentatie van een 
nieuwe generatie D66-politici. Wie te bereiken, wat te vertellen en hoe de bood-
schap over te brengen: het organiseren van kennis, ideeën, vaardigheden, mensen 
en middelen zal van het grootste belang zijn. Tussen februari en juni 1994 zal conti-
nu campagne worden gevoerd. Een onderdeel van de voorbereiding van de campagne 
is de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe D66-affiche. 371 vormgevers, professioneel 
en amateur, doen aan de wedstrijd mee. De beste 40 affiches krijgen een plaats in 
een tentoonstelling, die het hele land doorreist. Meer dan voorheen worden in 1994 

activiteiten en bijeenkomsten geïnitieerd op landelijk niveau. Dit om de boodschap 
van D66 zo eenduidig mogelijk uit te dragen.  155  Deze activiteiten dienen als kap-
stok van de campagne en zijn geconcentreerd rond een aantal thema's. Hierin moet 
het karakter van D66 doorklinken: D66 wil op een andere manier met politiek 
omgaan. En dat in én lange, doorlopende campagne. De centrale boodschap die 
D66 in de campagne zal uitdragen: maak D66 zo sterk mogelijk, in de gemeente-
raad, in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement. 156 

Lijsttrekker Van Mierlo is een belangrijke reden om op D66 te stemmen, zo blijkt 
uit kiezersonderzoek. Met PVDA-lijsttrekker Kok geniet Van Mierlo de meeste sym-
pathie onder de kiezers. Na Kok geniet Van Mierlo ook het meeste vertrouwen en 
wordt hij na de PVDA-voorman gezien als de meest geschikte persoon om premier te 
worden. Over het geheel gezien is Van Mierlo bij het electoraat de meest gewaar-
deerde politicus.  157 D66 kiest er echter voor om zich als partij inhoudelijk te presen-
teren en de campagne niet op te hangen aan lijsttrekker Van Mierlo. Van Mierlo ziet 
zichzelf niet als de komende premier, hoewel de partij deze mogelijkheid voorzich-
tig openlaat. In een nieuw driepartijenkabinet hoeft de grootste partij niet per 
definitie de premier te leveren, is het idee. Omdat een campagnemedewerker het 
campagneplan in de trein laat liggen, weet ook de PVDA al snel dat de Democraten 
Van Mierlo niet als de nieuwe premier zullen neerzetten. De sociaal-democraten 
doen dat vervolgens wel met hun lijsttrekker: 'Kies Kok' is de campagneleus van de 
PVDA. Achteraf zullen de Democraten de conclusie trekken dat ze te bescheiden op 
Van Mierlo als aanstaand premier hebben ingezet. '58  
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Ruimte voor de toekomst 

Bij het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma wordt een uit 1989 bekende 
methode gebruikt: die van de stuurgroep. Een uit leden van het hoofdbestuur, leden 
van de Tweede-Kamerfractie en de programmacommissie bestaande stuurgroep 
steekt eerst de koppen bij elkaar om de hoofdpunten van het nieuwe programma te 
formuleren. Ook tracht de stuurgroep een rode draad voor het programma aan te 
geven. De programmacommissie werkt de voorstellen van de stuurgroep vervolgens 
verder uit. 

In het nieuwe verkiezingsprogramma geven de Democraten wat ze noemen 'onze 
kijk op de herziening van Nederland'159, een herziening die meer dan ooit voort-
vloeit uit internationale ontwikkelingen. In vijf jaar tijd is de wereld welhaast onher-
kenbaar veranderd. De M van de Berlijnse Muur; het einde van de Koude Oorlog, 
de ineenstorting van de Sovjet-Unie, het verdwijnen van de angst voor een kernoor-
log. Maar ook nieuwe ontwikkelingen op economisch en politiek terrein, nieuwe 
spanningsgebieden, onduidelijke internationale verhoudingen, geweld en armoede 
in veel delen van de wereld. Problemen als werkloosheid, sociale onrechtvaardigheid 
in het rijke deel van de wereld en schade aan het milieu, dat steeds zorgwekkendere 
vormen aanneemt. De stabiele wereld, waarin de dreiging van één kant kwam, is ver-
vangen door een divers geheel van nieuwe dreigingen. Een nieuwe situatie die ook 
voor Nederland gevolgen heeft op de maatschappelijke verhoudingen, de bedrijvig-
heid, het stelsel van sociale zekerheid en de werkgelegenheid. 

'Of het in een land goed gaat, wordt niet afgemeten aan degenen die gezond en 
welvarend zijn, maar aan het lot van zieken, gehandicapten, hoogbejaarden en uit-
gerangeerden.' Voor D66 is het wezen van de verzorgingsstaat 'mensen helpen zich-
zelf te helpen, en waar dat niet mogelijk is blijvend bijspringen, sober maar vol-
doende.' 

D66 wil daar op haar eigen, herkenbare wijze mee omgaan, is de boodschap van 
het verkiezingsprogramma. De problemen helder onder ogen zien, nuchter en 
realistisch en met politieke verbeeldingskracht, zoals dat van D66 bekend is. 'Poli-
tieke verbeeldingskracht is nodig, mits de politiek zich niet teveel gaat verbeelden. 
Hoe duidelijk de uitgezette lijn ook is en hoort te zijn, niemand kan precies weten 
waar hij uitkomt. ( ... ) Bereidheid rot bijstelling van de koers is nodig, zonder daarbij 
wezenlijke uitgangspunten te verloochenen.' 

Op het punt van de oude idealen blijft de partij benadrukken dat herziening van 
het staatsrecht noodzakelijk is. Tegelijkertijd loopt ze vooruit op de regeringsverant-
woordelijkheid die, gelet op de opiniepeilingen, binnen handbereik ligt. 'De stuur-
inrichting van onze samenleving is sterk verouderd, en vergt grondige revisie. ( ... ) 
De voorstellen die wij hiervoor aanbieden, zijn vaak een herziene en steeds uitge-
breide editie van wat we eerder hebben gesteld; met de stem van de kiezer zullen we 
de komende periode eindelijk een begin kunnen maken met de uitvoering. 

D66 constateert dat het karakter van politieke partijen reeds aan verandering 
onderhevig is. 'Niet langer zijn het massale emancipatielegers, die in gesloten gele- 
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deren opmarcheren onder de banier van een ideologie. Ze worden kleinere organi-
saties die een politiek product aanbieden en door de kiezers elke keer opnieuw wor-
den beoordeeld op de kwaliteit van dat product: hun boodschap, hun mensen, hun 
concrete oplossingen.' D66 verwelkomt die ontwikkeling. Het was de eerste partij 
die hiervoor was ingericht. 

D66 komt een beetje terug van de verheerlijking van het proces van individualise-
ring. Hans van Mierlo verklaart bij de presentatie van het conceptprogramma: 'In 
de afgelopen decennia heeft het accent bovenmatig gelegen op het individu, op het 
ik. Het gevoel is ontstaan -voor een deel heel terecht- dat mensen van alles zelf kun-
nen regelen. Maar er blijven essentiële zaken waar je absoluut de gemeenschap voor 
nodig hebt: de veiligheid, de zorg dat er recht is, het onderwijs, het milieu, de 
gezondheidszorg.' 160 

Bij de presentatie van het conceptprogramma, schetst fractievoorzitter Van Mierlo 
de kernpunten van de D66-politiek voor de komende jaren. De nadruk zal in de 
verkiezingscampagne komen te liggen op het herwinnen van het vertrouwen van de 
burgers in de politiek. Een eerste vereiste om het vertrouwen van burgers in dit 
soort zaken te herstellen, is volgens Van Mierlo dat het bestuur goed functioneert. 
'Het geloof in de publieke zaak is niet sterker geworden door het optreden van de 
regering' merkt Van Mierlo op. 'De politiek moet nadrukkelijk het eigenbelang 
tonen dat de burger heeft bij het goed functioneren van de publieke zaak. Mijn con-
clusie is dat het hoog tijd wordt dat de overheid een andere houding aanneemt', 

F aldus Van Mierlo. Van Mierlo wil de burgers nadrukkelijk meer betrekken bij het 
bestuur, bijvoorbeeld door het direct kiezen van de minister-president. 'De kiezers 
weten dan: Daar zit iemand omdat wij dat hebben gewild. En niet omdat politici de 

L. zaak net zolang hebben opgekookt totdat er iemand uitkwam.' 
Andere accenten zullen bij D66 liggen op het gebied van het milieu, verbetering 

van het openbaar vervoer, versterking van de economische structuur en invoering 
van het referendum. Van Mierlo is tevreden met het nieuwe programma. 'Het con-
ceptverkiezingsprogramma is een welbewuste poging om in beleidstermen het 
karakter van D66 te vertalen. In het programma worden een aantal lijnen doorge-
trokken en uitgewerkt die jaren het D66-gedachtegoed hebben bepaald. De indivi-
dualisering, de ecologisering, de democratisering en de internationalisering bepalen 
onze opstelling op vrijwel ieder terrein.'161  Het definitieve programma volgt de lij-
nen van het conceptprogramma, maar wordt op punten door het congres aange-
scherpt. 

De opmaat 

Het voorjaarscongres op 4  en  5  februari markeert de start van de lange en intensieve 
verkiezingscampagne. Het congres stelt het landelijke verkiezingsprogramma vast 
en kiest de nieuwe lijsttrekkers. Voor de zesde keer wordt Hans van Mierlo gekozen 
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tot lijsttrekker bij de landelijke verkiezingen. In zijn congresrede roept hij de partij 
op om met hem 'een keerpunt in de binnenlandse geschiedenis' te bewerkstelligen, 
een keerpunt dat noodzakelijk is om het geloof van de burger in de politiek terug te 
brengen: 

Als D66 een grote partij wordt, dan betekent dat onherroepelijk dat ook in het 
binnenland een eind is gekomen aan het tijdperk van de politieke supermach-
ten. Dat er een relativering is gekomen van wat tot nu toe het hart van Neder-
land was, het CDA, en van de tot dusver als onmisbaar beschouwde aanvullin-
gen daarop van PVDA en VVD •'162 

Net als vijfjaar eerder leidt de race om het Europees lijsttrekkerschap tot grote span-
ning. Laurens-Jan Brinkhorst en Jan-Willem Bertens hebben zich kandidaat 
gesteld. Brinkhorst is als eerste uit de schriftelijke stemming gekomen, maar beide 
kandidaten zijn zwaargewichten. In de wandelgangen van het congres en in de 
media doet het gerucht de ronde dat de partijtop zich heeft uitgesproken voor Bet-
tens  als  lijsttrekker. Van Mierlo noemt de geruchten 'pertinent onjuist', de partijtop 
zou zich neutraal hebben opgesteld en hebben onthouden van een voorkeur voor 
een van de kandidaten. 163  Beide kandidaten hebben goede papieren, aldus de par-
tijleider, die Brinkhorst expliciet prijst voor zijn 'talenten op het gebied van de 
Europese politiek.' Maar met 350 tegen 300 stemmen kiest het congres Bertens als 
Europese lijsttrekker. 

Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen incasseren de Democraten de eer-
ste winst. Het aantal D66-raadsleden stijgt met 47% van 673 naar 989. Een groot 
deel van de winst, 67,4%, wordt behaald in de 129 gemeenten waar D66 voor het 
eerst op lokaal niveau aan de verkiezingen deelneemt. In Utrecht wordt D66 de 
grootste partij, maar niet overal is de uitslag aanleiding tot feestvreugde. In sommi-
ge afdelingen blijft de uitslag achter bij de verwachtingen, in Amsterdam verliezen 
de Democraten zelfs een zetel. 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen mag geen aanleiding zijn voor de 
partij om op zijn lauweren te rusten. Bij de landelijke verkiezingen zal de uitslag van 
3 maart minstens geëvenaard moeten worden en het liefst overtroffen. 

De Tweede-Kamerverkiezingen 

Na de gemeenteraadsverkiezingen valt de campagne korte tijd stil. Veel partijleden 
hebben zich zo uitgesloofd dat er een soort collectieve campagnemoeheid dreigt te 
ontstaan. Maar erg veel tijd om uit te rusten is er niet. Vanuit de landelijke organisa-
tie worden de afdelingen aangespoord om in de laatste campagneweken zoveel 
mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn. De werkbezoeken en campagnebijeeiikomsten 
worden zoveel mogelijk landelijk georganiseerd.164  Niettemin worden er in de laat-
ste weken voor de verkiezingsdag minder initiatieven genomen, zijn verkiezings- 
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fondsen veelal uitgeput en op sommige plaatsen zijn de Democraten op lokaal 
niveau vrijwel onzichtbaar. 165 

De campagne wordt gevoerd met posters met een uitvergrote foto van Van Mier-

lo  en de tekst 'U wint'.166  De campagneslogan is enkele maanden daarvoor tot 

stand gekomen. Communicatie-expert Rinnooy Kan stelde toen de slogan Kiezen 
en delen' voor. Hij koos voor een mentaliteitgeorienteerde benadering en geen 
harde polariserende campagne waarin de partij zich als gedoodverfde winnaar pre-

senteert. De slogan van Rinnooy Kan is echter afgewezen, evenals 'D66 gTOOfl 

anders', 'Maak politiek de moeite waard - kies D66', 'Kies voor de verandering D66 

en 'D66 - omdat het anders kan'.  167  De favoriete slogan bij het campagnet0 iS 

'D66 staat voor niets', maar de risico's van deze leus worden ook ingezien. Het is Aad  

Nuis die op een onbewaakt ogenblik verzucht: 'dit is het moment'. Dit is hèt 
moment voor D66 om door te stoten naar het hart van de Nederlandse politiek en 

het CDA Ut zijn centrumpositie te verdrijven. 'Dit is het moment' wordt dan ook e 

verkiezingsleus van de Democraten, gekozen om de kiezers duidelijk te maken dat 

ze met hun stem een keerpunt in de geschiedenis kunnen bewerkstelligen. 168 
Nog steeds afficheren de Democraten zich als een partij tussen de andere, met een 

gematigd programma en redelijke standpunten, maar tevens als een partij tegenO" er 

de andere partijen, met radicale standpunten over democratisering en de manier 
van politiek bedrijven. Na twaalf jaar oppositie en relatief vrijblijvend roepen •hoe 

het allemaal anders moet, moeten de Democraten de hooggespannen verwachtin-

gen nu waarmaken. De Democraten zijn wel bang dat D66 alsnog zal verliezen, in 

een vrije val zal komen, of dat kiezers het erbij zullen laten zitten omdat de partij 
'toch wel wint'. Rond zi april nemen de spanningen op het partijsecret toe 

vanwege een (tijdelijke) dip in de peilingen en wordt er gezocht naar mogelijkheden 
om in de race te blijven.  169  Die kans wordt de Democraten geboden door CDA-

minister minister van Justitie  Hirsch  Balh  n, die op dat moment de kiezers wi' doen geloven  
dat het leven van mongoloïde kinderen alleen bij het CDA in veilige handen is. Zon- 

der het CDA in de regering zou er een situatie ontstaan waarin ouders van moflg° Oi 

de kinderen zich ervoor moeten schamen dat ze geen abortus hebben laten plegen, 
zo stelt de CDA-politicus. Van Mierlo is woedend. Als ik erbij was geweest had ik de 
oren over zijn hoofd getrokken.', reageert hij. In de media wordt deze uitspraak dJ 

snel vertaald naar 'de oren van zijn hoofd getrokken', en de reactie van de D66-lijst-

trekker wordt breed uitgemeten. 170 

Van Mierlo krijgt van alle lijsttrekkers de meeste  exposure  via de televisie en in de 
geschreven media is er nauwelijks kritiek op D66.171  Toch blijkt het voor D66 moei-

lijk om de campagneagenda te bepalen, maar drie prominente campagned1ems 

het referendum, de discussie over investeringen in de infrastructuur, een werkgele-
genheidsplan en natuurlijk de door de Democraten gewenste paarse coalitie worden 

door de Democraten met succes op de agenda gezet. Anders dan in voorgaande 

jaren sluiten PVDA en VVD elkaar dit keer niet bij voorbaat uit als coalitiepartner.  
Voor D66 geeft dit de mogelijkheid om een oud streven prominenter dan ooit naar 
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voren te brengen. Met name gedurende de laatste week is de coalitie zonder het CDA 

hèt campagne-item. 
Ook in de laatste dagen voor de verkiezingen besteden de media nog veel aan-

dacht aan de partij, daar waar de partij bij eerdere verkiezingen in de laatste dagen 
vaak weg dreigde te zakken. In 1981 bijvoorbeeld gaven de peilingen een paar dagen 
voor de verkiezingen nog 24 zetels aan voor D66, maar in de laatste paar dagen zakte 
de partij weg en op de verkiezingsdag bleken het er maar 17 te zijn. Maar dit keer 
weet de partij ook in het mediaspektakel vlak voor de verkiezingen de aandacht vast 
te houden en blijft de partij in de peilingen goed scoren.172  

Op 3 mei, de verkiezingsdag, staat D66 rond het middaguur op bijna twintig 
Kamerzetels. Het worden er geen 32 of 28, zoals in de peilingen, maar toch: 1266 

behaalt 15,5% van de stemmen, verdubbelt zijn aantal zetels en behaalt met 24 

Kamerzetels een historische overwinning. Nog nooit won een politieke partij zoveel 
als D66 op 3  mei 1994. Nog nooit verloor een partij zoveel als het CDA, dat op 3  mei 
twintig zetels verliest. 

De kiezers hebben met deze uitslag de verstarde politieke verhoudingen in 
Nederland definitief doorbroken. Aan de structurele spilpositie van het CDA is een 
einde gekomen. Voor D66 heeft de verkiezingsuitslag twee belangrijke gevolgen: 
D66 verdubbelt haar aantal zetels in de Tweede Kamer en versterkt daarmee haar 
positie in het politieke debat aanzienlijk, en D66 heeft een sleutelpositie in de kabi-
netsformatie. D66 is onmisbaar, zowel bij een centrum-linkse, een centrum-rechtse 
als een paarse coalitie. Daarmee is het uitzicht op regeringsverantwoordelijkheid 
reëler dan ooit. 

Tijdens de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gebruikt 
D66 een nieuw affiche, waarop een onaf Eurologo langzaam vorm krijgt. De analo-
gie is een mooi idee, maar komt bij de meeste mensen niet over. In dat opzicht is er 
wel een analogie met de Europese verkiezingen zelf, want ook de boodschap van 
'het belang van Europa' komt bij veel kiezers nog niet over. De opkomst is met 35% 
dramatisch laag. D66 sluit de verkiezingstrilogie af met de derde zege in vier maan-
den tijd. De partij zal de komende vijfjaar met vier personen in het Europarlement 
vertegenwoordigd zijn, een luxe vergeleken met de voorgaande jaren. Op  grond van 
de Kamerverkiezingen hadden de Democraten eigenlijk op vijf zetels gerekend, 
maar de 15,5%  van  3  mei wordt niet meer gehaald; op 9juni brengt 11,8% van de kie-
zers zijn of haar stem uit op D66. 

Ondanks de goede verkiezingsuitslag hekelt campagneleider Van der Meulen na 
afloop fel de onprofessionaliteit van D66. Kiezersstrijd vraagt volgens Van der Meu-
len om professionaliteit, er bestaat een spanning tussen de noodzakelijke professio-
naliteit enerzijds en de vrijwilligerscultuur van de partij anderzijds. 'Die professio-
naliteit vraagt om regie, sturing, strakke Organisatie, duidelijke afspraken en 
management en verhoudt zich lastig tot de aard van een politieke Organisatie als 
D66.', zo constateert Van der Meulen. Volgens Van der Meulen heeft de campagne 
opnieuw aangetoond dat scholing, debattraining en begeleiding van kandidaten 
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(D66 zo sterk mogelijk in omvang èn kwaliteit) meer aandacht behoeft. Het cam-
pagneteam was volgens Van der Meulen 'enthousiast maar onderbetaald' en draaide 
op 'een wonderlijke teamgeest waarop in een komende campagne niet vanzelfspre-
kend gerekend mag worden."73  De campagneleider voor de Provinciale-Statenver-
kiezingen in 1995,  Ingrid  van Engelshoven, onderschrijft het standpunt van Van der 
Meulen. 'D66 moet het amateuristische beeld kwijtraken. Hiervoor zijn een goede 
campagne en geld nodig."74  Het campagnevoeren moet professioneler, vindt ook 
Van Engelshoven. Het hoofdbestuur kan zich hierin vinden maar financiën zullen 
een probleem blijven vormen. Pas na de provinciale verkiezingen in 1995 zal het 
hoofdbestuur overgaan tot het aanbevelen van een 'Stuurgroep Communicatie' en 
het instellen van een onderzoek naar mogelijkheden om het campagne- en commu-
nicatiebudget structureel te verhogen.  175  De gewenste professionalisering zal echter 
nog langer op zich laten wachten. 

D66 raakt gevestigd 

De verkiezingstrilogie in 1994 markeert het einde van een periode waarin D66 onder 
de bezielende leiding van Hans van Mierlo uitgroeit tot een gevestigde, middelgrote 
partij. Na een periode waarin D66 werd gekenmerkt door interne discussies over lei-
derschap, koers en inhoud van de partij, brengt Van Mierlo weer eenheid in de par-
tij. In een toelichting op zijn terugkeer als partijleider van D66 geeft Van Mierlo 
begin 1986 aan wat zijn terugkeer betekent voor de koers van de partij: 

'De eerste zeven jaar hebben we ons voornamelijk beziggehouden met de ver-
nieuwing van het politieke bestel. We hadden een programma en wilden poli-
tiek bedrijven, maar alles was gericht op het doorbreken van staatsrechtelijke 
en partijpolitieke verhoudingen. Dat is kapotgelopen. Niet op ons maar op de 
anderen. De kater is zo groot geweest dat men dat hele punt maar heeft laten 
liggen en zich heeft gestort op het idee van de vierde stroming. Redelijkheid 
met veel programmatische punten. Nu grijpen we terug op de uitgangspunten 
van vroeger met daarbij een programma dat een duidelijk eigen beleid voor-
staat. Dat beleid willen we de komende jaren verwezenlijkt zien. Een van de 
redenen om de uitgangspunten van D66 met betrekking tot de politieke 
vernieuwingen weer zo centraal te stellen is dat je niet meer om de consequen-
ties van het falen van het bestel kunt heenstappen.'176 

De politieke cultuur is er de afgelopen jaren niet beter op geworden, vindt Van 
Mierlo. De politieke discussie draait volgens hem alleen nog maar om de machts-
vraag. De regeringspartijen houden het kabinet in het zadel en de oppositie pro-
beert de regering onderuit te halen. Een uiterst kwalijke manier om inhoudelijke 
problemen aan de orde te stellen, zo stelt Van Mierlo, die daar in Arnhem de term 
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doublethink  voor gebruikt: politieke partijen definiëren maatschappelijke proble-
men zo dat het past binnen de identiteit van de partij.177  

Vanaf 1985 staan de neuzen binnen D66 dezelfde kant op, de koers van Van Mierlo 
staat niet ter discussie. Voor het eerst in haar bestaan is de partij in staat om gezag te 
verwerven dat niet van binnenuit wordt afgebroken. Stap voor stap bouwt de partij 
aan het in 1982 zo geschonden vertrouwen en wint ze het respect van het electoraat 
terug door haar kwalitatieve en constructieve wijze van oppositie voeren. De terug-
keer van Hans van Mierlo betekent de terugkeer van de vernieuwingsdrang. 
Opnieuw plaatst D66 zichzelf 'tegenover' de andere partijen wat betreft de ideeën 
over partijpolitieke en staatkundige vernieuwing. Tegelijkertijd plaatst Van Mierlo 
de partij 'tussen' de andere partijen om de partij klaar te stomen voor het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid. 

Het charisma van Van Mierlo is in deze periode van doorslaggevend belang. De 
terugkeer van Van Mierlo in 1985 betekent de revitalisering van de oude staatsrech-
telijke idealen. De links-liberale partij van Terlouw wordt weer de vernieuwingsbe-
weging van Van Mierlo, voor wie het links-liberale karakter van D66 wel vanzelf-
sprekend is, maar niet zo mag heten. Van Mierlo geeft D66 een nieuwe reden van 
bestaan. De nononsensehouding van Terlouw maakt plaats voor de filosofische 
beschouwingen van Van Mierlo, die in de periode van zijn afwezigheid nog meer 
aan charisma lijkt te hebben gewonnen. 

Het is het begin van de lijn omhoog. In 1986 stijgt de partij naar negen zetels in de 
Tweede Kamer, in 1989 naar twaalf en uiteindelijk naar 24 in 1994. Een belangrijk 
aspect van de groei van D66 is dat dit gestaag gebeurt. De partij boekt niet in korte 
tijd een enorme winst, zoals bijvoorbeeld in 1981, om die vervolgens weer razend-
snel te verspelen. Vanaf 1986 groeit de partij vanaf de basis gecontroleerd en in een 
aantal stappen naar een niveau waarop zij tot de vier grote politieke partijen gere-
kend kan worden. Een stabiele groei, die uitermate belangrijk is voor de geestelijke 
gesteldheid van de partij, die nog altijd kampt met de trauma's van 1974 en 1982. 

Essentieel in deze periode van groei is de wijze waarop D66 tussen 1989 en 1994 

oppositie voert, vóór het kabinet waaraan ze zelf niet deelneemt. Het is het duide-
lijkst denkbare protest dat de Democraten kunnen uiten tegen de politieke cultuur 
die draait om de machtsvraag en niet om het inhoudelijke beleid. D66 wil laten zien 
dat ze een andere politieke cultuur vertegenwoordigt, een strategie die aanslaat bij 
het electoraat. 

Terwijl het de partij in electorale zin voor de wind gaat, is een toenemende kloof 
zichtbaar tussen de electorale groei van de partij en de ontwikkeling van de partijor-

ganisatie. 
Na het financiële rampjaar 1983 duurt het drie jaar voor het eigen vermogen van 

D66 weer een positief saldo vertoont. Pas in juni 1987 kan de penningmeester 
berichten dat D66 uit de rode cijfers is. Ook het verkiezingsfonds is weer op peil. 178 
Als de begroting voor 1989 bekend wordt, wordt duidelijk dat opnieuw bezuinigd 
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moet worden: 140.000 gulden, en als de plannen voor 'nieuw beleid' worden uitge-
voerd, dan is maar liefst zio.000 gulden nodig. 179 

Het gevestigd raken van D66 gaat gepaard met een reeks van discussies over de 
noodzaak de partijorganisatie te professionaliseren. De partij heeft de tweede crisis 
overleefd, Van Mierlo is terug als partijleider en electoraal zit de partij weer op de 
goede weg. Voor het eerst wordt de traditie van hoofdbestuurscommissies die zich 
over de partijorganisatie buigen voortgezet op het moment dat het met de partij goed 
gaat. De commissie-Vrijhoef constateert dat de Algemene Ledenvergadering niet 
goed functioneert, de discussies rommelig verlopen en een slechte afsluiting vormen 
van het besluitvormingsproces. Conclusie: de Algemene Ledenvergadering kan zijn 
verantwoordelijkheid als hoogste besluitvormingsorgaan niet waarmaken. Dit is 
geen geringe constatering. De Algemene Ledenvergadering zou het zwaartepunt van 
de besluitvorming in de partij moeten zijn, maar is het niet. De communicatie tussen 
top en basis schiet tekort, de kadervorming laat te wensen over, de partijtop is te 
bepalend wat strategie en beleid betreft, de verhoudingen tussen besturen, fracties en 
Adviesraad zijn onduidelijk en er heerst een te hoge mate van vrijblijvendheid. 

Enerzijds leiden de constateringen van de commissie-Vrijhoef tot de conclusie 
dat de Organisatie van D66 (te) amateuristisch is en anderzijds dat de partijtop te 
machtig is, hetgeen niet strookt met de D66-idealen. Toch is men binnen de partij 
niet eensgezind over de noodzaak en wenselijkheid van veranderingen. Sommigen 
wensen verbeteringen in de werkwijze en het bijstellen van gewoontes, anderen zien 
meer in structurele veranderingen. Op basis van de bevindingen van de hoofdbe-
stuurscommissie besluit het congres begin 1988 (wederom) tot het eerste. 

Het kan haast niet anders of de gang van zaken leidt tot een volgende hoofdbe-
stuurscommissie. In 1993 doet de werkgroep partijorganisatie (POR) voorstellen om 
binnen de vrijwilligersorganisatie die D66 is de noodzakelijke professionalisering 
door te voeren. Maar ook de werkgroep POR wil het informele karakter van D66 en 
het  one-man-one-vote-systeem handhaven. De ongestructureerdheid en de daaruit 
voortvloeiende frustraties blijven voortbestaan. Op lokaal niveau bevindt zich te 
weinig geschoold kader, bestaat een grote mate van vrijblijvendheid en weinig 
bestuurskracht. De communicatie laat te wensen over, de grote afdelingen domine-
ren en fracties zijn dominant. Tegen de bedoeling in bestaat het beeld dat een kleine 
gesloten groep alles regelt, hetgeen haaks staat op de idealen van de Democraten. 
De werkgroep PoR/La  Hey  concludeert in 1994 dat de partij meer gebruik moet 
maken van de aanwezige kennis en kunde in de partij, er meer aandacht moet 
komen voor training en scholing, de verantwoordelijkheden beter moeten worden 
afgebakend en meer van de bekende voorstellen. Na overleg binnen de partij wordt 
het rapport gevolgd door het rapport 'Besturen is durven veranderen'. 

De titel van dit rapport geeft goed aan wat nodig is. Een reeks rapporten over de 
partijorganisatie, knelpunten en voorstellen is dan inmiddels over de partij uitge-

n damentele, structurele maatregelen worden niet genomen. 
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In 1989 blijft regeringsverantwoordelijkheid nog uit, maar wat belangrijker is: de 
wijze waarop D66 uit het kabinet-Lubbers  III  wordt gehouden en de houding die 
het CDA zich tijdens dje kabinetsformatie aanmeet, verschaffen D66 een podium om 
het streven naar do'rbreking van de 'vanzelfsprekendheid van de macht' van het 
CDA verder vorm te èvn. Door de wijze waarop de Democraten oppositie voeren, 
vóór een progressief kabinetsbeleid, wordt het verschil in mentaliteit tussen D66 en 
met name het CDA extra duidelijk. D66 wordt in toenemende mate gezien als dé 
niet-confessionele middenpartij van Nederland. 

Naarmate 1994 dichterbij komt, komt ook de definitieve doorbraak van de partij-
verhoudingen dichterbij, een doorbraak die op 3  mei bewaarheid wordt. De verkie-
zingsuitslag toont aan dat de kiezers hun stem definitief niet meer volgens vaste 
patronen uitbrengen. Het voorspellen van verkiezingsuitslagen wordt daardoor veel 
moeilijker. De verkiezingsuitslagen zouden wel eens veel grotere verschuivingen 
kunnen gaan vertonen dan in het verleden het geval was. De verandering in de poli-
tieke cultuur brengt daardoor ook een groot stuk onzekerheid met zich mee. Het 
automatisme is voorbij. Burgers stemmen niet automatisch meer op de partij die 
van oudsher bij hun hoort. Bij het CDA wordt dat het hardst duidelijk. 1366 profi-
teert van deze ontwikkeling. 

Ook in 1994 heeft een relatief laag percentage (i%) van de D66-stemmers een 
binding met de partij van zijn of haar stemkeuze.  180  Kiezersonderzoek laat zien dat 
de afkeer van het CDA een belangrijke reden vormt om op D66 te stemmen. Terwijl 
in 1986 en 1989 nog een ruime meerderheid van de D66-stemmers voor deelname 
van de Democraten aan een kabinet mèt het CDA waren, in 1994 is nog slechts een 
op de drie D66-stemmers daar voorstander van. Aan de andere kant heerst er onder 
de D66-Stemmers geen uitgesproken voorkeur voor een paars kabinet: slechts 17% 

van de D66-stemmers is hier uitgesproken in, terwijl een op de drie D66-stemmers 
voor een combinatie van alleen PVDA en D66 j5181 Toch profiteert D66 niet louter 
van de neergang van het CDA. In de weken dat de crisis in CDA zich manifesteert, 
sukkelt D66 in de opiniepeilingen geleidelijk aan van boven de 30 zetels terug naar 
24. 

Kiezersonderzoek laat ook zien dat van hen die op D66 hebben gestemd liefst 
93% wil dat de partij gaat regeren. Ter vergelijking: in 1986 en 1989 hoefde rege-
ringsdeelname van D66 van een op de vijf D66-stemmers nog niet. Van het totaal 
aantal kiezers wil 67% dat D66 gaat meeregeren. 

Of een paars kabinet mogelijk is, is echter allerminst zeker. Allereerst moet de 
klassieke tegenstelling tussen PVDA en VVD worden doorbroken. Het zal veel van de 
direct betrokken spelers afhangen of deze brug kan worden geslagen. Maar daarna is 
het nog de vraag of een paars kabinet ook aan regeren toekomt. Decennialang heeft 
het CDA (respectievelijk haar voorgangers) immers deel uitgemaakt van de regering 
en het hele maatschappelijk middenveld is daarop georiënteerd. Bovendien ligt alle 
bestuurservaring bij het CDA, maar tegelijkertijd is die partij ernstig in verval en 
bevindt 1366 zich in de positie dat ze een paars kabinet numeriek kan afdwingen. 
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Die kans krijgt de partij waarschijnlijk maar één keer. Dit is hèt moment om een 
kabinet zonder het CDA te formeren. 
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1 ri  

D66'ers zijn altijd bereid om te twijfelen aan alles.' 

Unieke formatie 

Nadat de nieuwgekozen Tweede-Kamerfractie het verkiezingsresultaat met taart en 
champagne heeft gevierd, is het tijd om alle aandacht te richten op de kabinetsfor-
matie. Indien de kiezers D66 groot genoeg zouden maken dat de partij nodig is voor 
de vorming van een meerderheidsregering, zou de partij er alles aan doen om een 
paars kabinet mogelijk te maken, zo hadden de Democraten tijdens de campagne 
betoogd. Nu het zover is, is het tijd om deze belofte in te lossen. 'Dit is het moment' 
is ook het moment van de hooggespannen verwachtingen. Als het met de beoogde 
doorbraak in de verhoudingen allemaal iets minder goed wil lukken dan de partij 
heeft doen geloven, dan zal het de partij op forse kritiek komen te staan en is het 
risico van weglopende kiezers groot. 

Het advies van fractievoorzitter Van Mierlo aan de Koningin kan er maar één zijn: 
onderzoek de mogelijkheid van een kabinet van PVDA, VVD en D66. Een kabinet van 
CDA, PVDA en D66 vindt de partij op basis van de verkiezingsuitslag ongeloofwaardig, 
een kabinet van CDA, VVD en D66 acht de partij ongewenst.' Maar eenvoudig zal het 
n jet zijn om een paars kabinet te vormen. Want Hans van Mierlo mag dan enthou-
siast zijn over een dergelijke coalitie, de VVD is tegen een coalitie met de PVDA, haar 
partijleider is eveneens huiverig voor een dergelijke samenwerking en ook PVDA-lei-
der Kok is geen voorstander van een paars kabinet.2  Van Mierlo adviseert dan ook 
om voora F een 'neutrale voorverkenning' te houden om te kijken of het eigenlijk wel 
zin  heck  om aan de formatie van een paars kabinet te beginnen.3  

Het advies van D66 wordt opgevolgd en de Koningin benoemt Herman Tjeenk 
Wi 1h i k to t informateur met de opdracht te onderzoeken welke regeringscombina-
ties op basis van de verkiezingsuitslag mogelijk zijn en op welke wijze zo spoedig 
mogelijk een kabinet gevormd kan worden.4  Nadat uit de voorverkenning is geble-
ken dat zowel i'vos, vvD als D66 willen proberen om gedrieën een coalitie te vor-
men, worden OP 14 mei drie nieuwe informateurs aangewezen: Klaas de Vries 
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(PVDA), Gijs van Aardenne (VVD) en Jan Vis (D66). Tijdens de informatieronde 
blijkt dat er op veel punten goede zaken kunnen worden gedaan door de fracties die 
op de achtergrond op diverse programmapunten overeenstemming proberen te 
bereiken. Het blijkt dat veel punten die met het CDA vaak moeilijk onderhandelbaar 
waren, nu vrij eenvoudig tot overeenstemming leiden. Aanvankelijk lijkt er sprake 
te zijn van een groeiend onderling vertrouwen tussen de potentiële regeringspart-
ners. Er wordt overeenstemming bereikt over de noodzakelijke lastenverlichting en 
het belang van criminaliteitsbestrijding. Van Mierlo laat hoopvol blijken hoe de 
drie partijen bezig zijn 'te laten zien dat het onmogelijke kan en dat dromen werke-
lijkheid kunnen worden.' 

Binnen de v'm is de weerstand tegen een paars kabinet echter groot. VVD-leider 
Bolkestein krijgt in zijn fractie maar weinig handen op elkaar voor de samenwer-
king met PVDA en D66. De liberalen vinden dat eigenlijk ook samenwerking met het 
CDA onderzocht zou moeten worden. Na zeven weken formeren breekt de VVD op 
27 juni de onderhandelingen af en geven de drie informateurs hun opdracht terug. 
Bolkestein verklaart de resultaten tot dan toe 'een regeerakkoord Lubbers  IV  zonder 
Lubbers' te vinden en eist met name op het terrein van de sociale zekerheid meer 
'maatregelen van formaat'.6  In een reactie stelt D66-leider Van Mierlo vast dat het 
niet om inhoudelijke redenen kan zijn dat de liberalen afzien van de vorming van 
een coalitie. Vele compromissen zijn reeds gesloten, van het referendum tot de 
Betuwelijn. Zelfs op het terrein van de sociale zekerheid, waar de klassieke tegen-
stelling tussen PVDA en VVD overwonnen moet worden, ligt er een pakket afspraken. 
De D66-leider vermoedt dat Bolkestein de breuk nodig heeft om zijn achterban 
over de streep te trekken. 

Tijdens de formatiecrisis krijgt D66 van alle kanten aanbiedingen om een centrum-
links danwel centrum-rechts kabinet mogelijk te maken. Zowel in aantal zetels als 
in ministersposten kunnen de Democraten een groot aandeel krijgen in een ander 
kabinet dan het door hen gewenste.8  In een nieuwe adviesronde aan de Koningin 
adviseert de vvn evenals het CDA om de mogelijkheid van een centrum-rechtse 
coalitie te onderzoeken.9  Deze optie wordt door D66 echter uitgesloten. De partij 
houdt voet bij stuk: een paarse coalitie is de eiiige wenselijke optie. Maar als die 
optie door de vm wordt uitgesloten, is de partij bereid om te kijken of een cen-
trum-linkse combinatie mogelijk is. Daarbij zullen, zo verklaart Van Mierlo, wel de 
nodige inhoudelijke en personele wijzigingen moeten worden doorgevoerd, want 
de Democraten voelen er weinig voor het oude CDA/PVDA-kabinet aan een meerder-
heid te helpen. De PVDA kiest er ook voor om de oude coalitie met het CDA aan te 
vullen met D66, maar deze optie wordt door het CDA afgewezen.10  Conclusie van de 
tussentijdse adviesronde: het CDA komt door de uitgebrachte adviezen buitenspel te 
staan en D66 blokkeert in feite alles behalve 'paars'. 

Tot veler verbazing benoemt de Koningin op 6 juli Wim Kok tot informateur. 
Hij krijgt de opdracht om een 'programma op hoofdlijnen' op te stellen dat zal wor-
den voorgelegd aan de fracties van de vier grote partijen, waarna zal worden bezien 
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welke combinatie van partijen op een 'vruchtbare samenwerking met het parle-

ment' mag rekenen.'1  Omdat iedere andere mogelijkheid behalve een paars coalitie 
inmiddels door telkens een van de partijen wordt uitgesloten, zijn de onderhande-

laars van PVDA, VVD en D66 op elkaar aangewezen. Informateur Kok bouwt voort op 

de fundamenten die door de eerste drie informateurs zijn gelegd, en in hoog tempo 
worden knopen doorgehakt. Op 25 juli presenteert Kok zijn 'Proeve van een 
Regeerakkoord', dat door de drie partijen wordt geaccepteerd als basis voor verdere 

onderhandelingen. Nadat Kok zijn eindverslag als informateur heeft afgeleverd, 

wordt hij op 29 juli door de Koningin tot formateur benoemd, teneinde het beoog-

de kabinet van PVDA, VVD en D66 tot stand te brengen. Op 12 augustus zijn de 
onderhandelaars van de drie partijen het eens, een dag later gaan de drie fracties 
akkoord met het nieuwe regeerakkoord 'Keuzen voor de toekomst'. 12 

Op za augustus brengt Kok zijn eindverslag uit en is de totstandkoming van het 
eerste kabinet met zowel sociaal-democraten als liberalen en zonder de confessione-
len een feit. Een historische gebeurtenis, die het resultaat is van enerzijds de stand-
vastigheid van de Democraten, die vasthielden aan de vorming van een paarse coali-
de, en anderzijds de bereidheid van de oude antagonisten PVDA en VVD om de 
bestaande kloof te overbruggen. De Democraten zien met name zichzelf als beslis-
sende factor en stellen dat D66 dankzij de grote verkiezingswinst dit kabinet heeft 

kunnen afdwingen. Tevredenheid is er bij de Democraten over het regeerakkoord 

Keuzen VOOr de toekomst', dat veel van het D66-verkiezingsprogramma 'Ruimte 

voor de toekomst bevat. 13 

Nieuwe gezichten 

Nadat de programmaonderhandelingen zijn afgerond, moeten de zetels in het kabi-
net wo i-den ingevuld. Het enige dat daarbij vaststaat is dat Wim Kok minister-presi-
dent zal worden. De mogelijkheid dat D66, als 'bruggenbouwer' van het kabinet, de 
premier zal leveren, een optie waarover voorzichtig is gespeculeerd in de tijd dat 
D 66 in de peilingen nog boven de dertig zetels stond, daarover wordt nu niet meer 
gesproken. 

De  nil  rustersposten die D66 graag wil bezetten zijn Economische Zaken en Justi-

tie. Voor Economische Zaken is Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van werkge-
versorganisatie VNO-NCW de eerste kandidaat, maar hij laat, evenals tijdens de  for-
matje van 1989, weten niet beschikbaar te zijn. Ook Meindert Ververs, topman van 
uitgeversconcern Wolters-Kluwer, ziet op het laatste moment af van zijn kandida-
tuur. Hierop polst Van Mierlo de nummer drievan zijn lijstje: Hans Wijers, partner 
hij een internationaal managementadviesbureau. Van Mierlo heeft Wijers vier jaar 
eerder ook gevraagd. Toen zei hij 'nee', maar dit keer heeft Wijers aan een dag 
bedenktijd genoeg om zijn bereidheid kenbaar te maken.14  

Gerrit-jan \Volffknsperger is de gedoodverfde D66-kandidaat voor het minister-
schap van Justitie. Zijn kandidatuur is reeds voor de zomer besproken. Daarbij is 
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ook afgesproken dat Aad Nuis in dat geval de nieuwe fractievoorzitter zal worden.  15  
De nieuwgekozen D66-fractie gooit echter roet in het eten van de ambitie van 
Wolifensperger. Tijdens de fractievergadering op 16 augustus wijst de n66-fractie 
het voorstel voor de zetelverdeling af. De fractie wil dat Woiffensperger het fractie-
voorzitterschap op zich neemt. Wolifensperger ziet zijn droom aan scherven gaan 
en vraagt 24 uur bedenktijd. De beoogd minister van Justitie besluit in uiterste loya-
liteit aan zijn partij om het verzoek van de fractie niet naast zich neer te leggen, een 
besluit dat hem niet makkelijk valt.  16  In overleg met Van Mierlo belt Wolifensper-
ger Winnie Sorgdrager, procureur-generaal en op dat moment op vakantie in 
Frankrijk. Sorgdrager is de nieuwe beoogd minister van Justitie.17 

Volksgezondheid is niet een post die de Democraten per Se willen binnenhalen. 
Het is een moeilijk departement en als gevolg van jarenlange bezuinigingen zijn de 
problemen in de gezondheidszorg groot. Maar D66 beschikt wel over de beste kan- 

ii didaat voor deze functie. Els Borst, voorzitter van de gezondheidsraad en voormalig 
ziekenhuisdirecteur, is al een jaar eerder door Van Mierlo gevraagd om beschikbaar 
te zijn voor een eventuele ministerspost. Ze heeft toegezegd en de toekomstige 
coalitiepartners erkennen dat Borst de beste kandidaat voor deze post is. 18 

Een departement dat niet in D66-handen komt, is dat van Binnenlandse Zaken. 
Wat ligt er meer voor de hand dan om het departement dat onder meer verantwoor-
delijk is voor bestuurlijke vernieuwing, toe te vertrouwen aan de partij die al bijna 
dertig jaar pleit voor bestuurlijke vernieuwing. Maar de twee coalitiepartners staan 
dit niet toe en claimen beiden dit ministerie vanaf het begin van de onderhandelin-
gen.9 Van Mierlo legt zich erbij neer. 

Ook bij de invulling van de laatste D66-post, die van Buitenlandse Zaken, wordt 
Van Mierlo voor het blok gezet. Van Mierlo zelf zal deze functie gaan vervullen, zij 
het niet vrijwillig. Liever zou Van Mierlo als fractievoorzitter in de Tweede Kamer 
blijven en Laurens-Jan Brinkhorst kandidaat stellen voor het ministerschap van 
Buitenlandse Zaken. Maar PVDA-leider Kok, die er niets voor voelt om premier te 
zijn van een paars kabinet terwijl zowel Van Mierlo als Bolkestein in de Tweede 
Kamer blijven, laat Van Mierlo weten dat als hij niet in het kabinet plaatsneemt, 
paars niet doorgaat. Achteraf zal Van Mierlo verklaren  dat dit de prijs is die hij moet 
betalen om het door hem zo vurig gewenste kabinet voor elkaar te krijgen.20  Wat er 
gebeurd zou zijn als de D66-leider, die de sleutel tot de kabinetsformatie in handen 
had, de zaak op scherp had gezet door Binnenlandse Zaken te claimen en de eis van 
Kok af te wijzen, zal nooit duidelijk worden. 

Op 18 augustus, zijn verjaardag, maakt Van Mierlo zijn (voorlopig) laatste fractie-
vergadering mee. Het is die dag dat de fractie zijn goedkeuring geeft aan de kabi-
netsdeelname en de D66-bewindslieden die in het kabinet zitting zullen nemen. 
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Ruimte voor politiek 

Voor de derde maal in haar bestaan krijgen de Democraten te maken met regerings-
verantwoordelijkheid. De twee voorgaande keren waren geen onverdeeld succes, 
waarbij met name de interne Organisatie een struikelblok was. De Democraten zijn 
van oudsher altijd zeer kritisch geweest ten opzichte van de eigen organisatie. Diver-
se commissies hebben zich al gebogen over de wijze waarop D66 als organisatie 
vorm zou moeten krijgen. De partij is harder gegroeid dan de partijorganisatie. De 
groei die D66 heeft doorgemaakt en de nieuwe regeringsverantwoordelijkheid vra-
gen om een professionelere Organisatie en een sterke ideeënvorming. 

Begin 1992 is door het hoofdbestuur een discussietraject in gang gezet over de 
noodzaak tot wijziging van 4e partijorganisatie. Het hoofdbestuur heeft de zaak 
gedegen aangepakt, zoals in het vorige hoofdstuk reeds is beschreven. Allereerst is 
de nota 'Nieuwe lijnen' verschenen, waarin een analyse werd gegeven van de partij 
en de omgevingsfactoren.21  In de eerste helft van 1994 volgde het rapport 'Open-
heid en democratie gewaarborgd'. Dit rapport was het resultaat van een bespreking 
in januari 1994 tussen D66'ers uit alle geledingen van de partij over de rol van afde-
I ings-, regio- en hoofdbestuur, over scholing en professionalisering en de functie 
van de verschillende partijorganen. Op  basis van de eerste twee rapporten verschijnt 
in maart 1995 de definitieve eindrapportage 'Ruimte voor politiek'.22  Het is het 
resultaat van (opnieuw) een langdurige discussie over de partijorganisatie en bevat  
dc  uiteindelijke voorstellen tot wijziging van de partijorganisatie. 

In 'Ruimte voor politiek' worden voorstellen gedaan die om wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement vragen, alsmede aanbevelingen die binnen het kader van 
de bestaande reglementen kunnen worden uitgevoerd. Concreet adviseert het rap-
port het hoofdbestuur een 'meerjarig werkplan' op te stellen waarin de politieke en 
organisatorische hoofdlijnen zijn opgenomen. Op  basis van dit werkplan moet het 
hoofdbestuur zich richten op een optimale Organisatie en coördinatie van partijacti-
viteiten. 

Een van (IC belangrijkste taken voor de komende jaren is volgens het rapport gele-
gen in hei stimuleren van de politieke discussie. Het politieke debat is de belang-
rijkste taak van de politieke vereniging D66, is de belangrijkste conclusie in 'Ruimte 
voor Politiek'. D66 is van oorsprong een ideeënpartij', constateert het rapport, tege-
lijkertijd vaststellend dat nieuwe ideeën steeds weer moeten worden ontwikkeld. 
Hiertoe dienen op regionaal niveau zogenaamde 'politieke podia' georganiseerd te 
worden. Deze moeten gaan functioneren als discussieforum ter voorbereiding van 
de beslu irvo mi ing op congressen. 

Een ander concreet voorstel betreft het aanleggen van een 'kennis-en-kunde-
bank', een databank van de kennis en vaardigheden van de partijleden. Het voorzit-
terschap van de partij moet een betaalde (parttime) functie worden, organisatori-
sche kwesties worden puur een taak voor het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur 
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buigt zich over politiek inhoudelijke discussies. De regiohoofdbestuursleden blij-
ven en vervullen een belangrijke relationele en vertegenwoordigende functie. 

In het rapport wordt verder geconstateerd dat de politieke partij in de jaren 
negentig moet concurreren met allerlei belangenorganisaties en  one-issue-bewegin-
gen, die elk op hun eigen wijze invloed uitoefenen op de besluitvormingsprocessen. 
Partijen zijn echter primair de organisaties die onderwerpen daadwerkelijk op de 
politieke agenda kunnen zetten. 'De kracht van een politieke partij is gelegen in 
haar vermogen de politieke agenda te bepalen', zo stelt het rapport. De volksverte-
genwoordigers vormen de spreekbuis, de partijorganisatie zorgt voor de voeding 
met ideeën. Belangrijk daarbij zijn de interne binding en samenhang. 'De interne 
communicatie wordt binnen D66 vaak als een van de zwakke punten in de Organisa-
tie genoemd. Dit vindt haar oorzaak echter niet in het ontbreken van de wil om te 
communiceren. Veeleer is het onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijkheid 
draagt, zodat pas voldoende is gecommuniceerd als iedereen overal van op de hoog-
te is.' Een ondoenlijke situatie, zo menen de opstellers van het rapport. Een goede 
samenwerking tussen de verschillende partijorganen en een goede onderlinge com-
municatie zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van de partijorgani-
satie en behoeven volgens het rapport de nodige aandacht. Maar bovenal: het  one-
man-one-vote-systeem wordt onverwijld gehandhaafd. 

Het congres van 24 en 25 november 1995 spreekt zijn steun uit voor de uitvoering 
van het rapport, dat volgens het hoofdbestuur een belangrijke stap is in de richting 
van professionalisering van de partijorganisatie. Deze professionalisering zal echter 
nog tot het politieke jaar 1999-2000 op zich laten wachten. 

Het 'groene geweten' onder vuur 

In de eerste helft van 1995 komt D66 onder vuur te liggen vanwege een reeks kabi-
netsvoorstellen, waarbij de partij kiem komt te zitten tussen het kabinet en de eigen 
milieustandpunten. In korte tijd moet de Tweede Kamer besluiten nemen over de 
aanleg van de Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol, het openhouden van de 
kerncentrale in Borssele, de Hogesnelheidslijn en de aanleg van de snelweg A73. Op 
al deze punten bestaat een spanning tussen het kabinetsbeleid en het milieugezicht 
van D66. De Democraten, die als het 'groene geweten' van het paarse kabinet wor-
den gezien, moeten noodgedwongen vechten tegen het beeld dat die beslissingen 
'het verlies van het milieugezicht van D66' zijn.23  

Lange tijd ziet het er naar uit dat de besluitvorming rond de Betuwelijn dé testca-
se zal worden voor het kabinet èn voor D66. Voor de Democraten is het belangrijk 
dat de goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar Duitsland zo milieuvrien-
delijk mogelijk wordt aangelegd en daarvoor heeft de partij een lijstje met aanvul-
lende eisen om knelpunten op te lossen. De Democraten stellen zich aan het begin 
van het debat hard op. De kabinetsplannen worden door fractievoorzitter 
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Wolifensperger 'onbespreekbaar' genoemd en aanpassingen volgens de wensen van 
de Democraten noemt hij 'een zwaar punt'.24  

De Algemene Ledenvergadering op 5  maart 1995 bevestigt dat D66 niet akkoord 
zal gaan met de plannen voor de Betuweljn als er niet meer geld wordt vrijgemaakt 
voor het oplossen van de knelpunten. D66-minister Wijers is echter van mening dat 
de partij zich erbij neer moet leggen als het kabinet met een zorgvuldig afgewogen 
voorstel komt. Wijers denkt niet dat alle eisen van D66 zullen worden ingewilligd.25  

Wijers krijgt gelijk. D66 krijgt niet op alle punten haar zin, maar Wolifensperger 
is tevreden. Dankzij de hoge inzet heeft de partij een aantal belangrijke punten bin-
nengehaald.26  Vijf miljard gulden aan extra financiële middelen om milieuknel-
punten op te lossen is de winst die de Democraten incasseren. In de media wordt de 
uitkomst van de besluitvorming echter breed uitgemeten en uitgelegd als een verlies 
voor D66. De partij zou grote moeite hebben gehad met dit vanuit milieupolitiek 
belangrijke vraagstuk, dat bijna als een '1366-project' wordt behandeld. Het beeld 
dat milieu in de politieke besluitvorming vaak het onderspit delft, wordt gevolgd 
door het beeld dat dus ook de Democraten 'verlies' hebben geleden. 

Iets soortgelijks gebeurt er tijdens het debat over de Hogesnelheidsljn. D66 kiest 
voor de zogenoemde 'Bos-variant' ten koste van de kabinetsvariant door het Groene 
Hart. Het kabinet spreekt echter het 'onaanvaardbaar' uit over het afstemmen van 
het kabinetsvoorstel door een coalitie van D66, CDA en andere. Als tegemoetkoming 
worden er enkele honderden miljoenen guldens extra vrijgemaakt voor de Groene 
Hart-variant. D66 accepteert hierna de kabinetsvoorstellen. Opnieuw haalt D66  
'eel  geld voor de oplossing van milieuknelpunten binnen, maar is het beeld dat in 
de media wordt geschetst dat D66 'een draai heeft gemaakt'. 

Op 20 en zi januari 1995 vergaderen hoofdbestuur en Tweede-Kamerfractie van 
D66 gezamenlijk in het gebouw van de Tweede Kamer.27  Voor het eerst wordt in een 
gecombineerde vergadering diepgaand gesproken over de rol van D66 na het realise-
ren van het paarse kabinet. De toon van de vergadering is, acht maanden na de ver-
kiezingsoverwinning op 3  mei 1994, niet louter positief. Het beeld bestaat dat de 
D66-fractie nog worstelt met de nieuwe rol van regeringsfractie en dat de partij 
vooralsnog niet op de voorgrond weet te treden. Vanuit het hoofdbestuur wordt 
gevreesd dat D66 de goodwill die het kort na de verkiezingen van vorig jaar nog bij 
de kiezers had, aan het verspelen is. Goodwill kan snel afnemen als D66 niet de 'ver-
nieuwen dc resultaten boekt die de kiezer verwacht, zo houdt het hoofdbestuur de 
fractie voor.  111  Nu al is duidelijk dat vm-leider Bolkestein veel van het succes naar 
zich toe weet te trekken. n66 kan niet alleen bogen op het paarse kabinet, want wat 
als PVDA en vvu straks met z'n tweeën genoeg zijn voor een paarse coalitie? 

D66-leider  \an  Mierlo is niet bang voor een verlies aan goodwill. Volgens hem is 
D66 van essentieel belang in wat hij noemt 'een nieuwe manier van paarse omgang 
met elkaar', tussen kabinet en Kamer en tussen regeringsfracties onderling. De 
kracht van D66 is, zo stelt Van Mierlo, om die discussie dwars door de partijen heen 
te b 0  eren. D66 is, zo benadrukt de D66-leider, de verbindende factor in het 
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kabinet, de bruggenbouwer die de mogelijkheid creëert waarbij PVDA en VVD elkaar 
kunnen vinden.29  

Van Mierlo verwacht dus dat de rol die D66 in het kabinet vervult, de aantrek-
kingskracht van D66 zal bestendigen. Terwijl de partijleider verwacht dat de ver-
dienste van D66 in het kabinet zal blijken, is fractievoorzitter Wolffensperger van 
mening dat het de taak van de Tweede-Kamerfractie is om D66 zodanig te profile-
ren dat D66 als partij herkenbaar blijft. Bij zijn aantreden als fractievoorzitter heeft 
Wolifensperger daarover gesteld: 'Het is mijn taak om het kabinet enerzijds te 
steunen, en anderzijds toch te zorgen voor een zo herkenbaar geluid dat we bij de 
volgende verkiezingen ook herkend worden en dat er op D66 gestemd zal 
worden.'30 Wolffensperger ziet de noodzaak om nieuwe ideeën te ontwikkelen, 
zelfbewust naar buiten te treden en nu al te tonen wat D66 na het paarse kabinet te 
bieden heeft. De verwachting is dus gerechtvaardigd dat Wolffensperger en de zij-
nen zich ten opzichte van het kabinet dualistisch zullen opstellen. Voor de fractie is 
de speelruimte echter gering. Juist omdat veel van de punten in het regeerakkoord 
overeenkomen met het programma van D66, kan de fractie zich niet op die punten 
profileren. Op die punten zal het kabinet gesteund worden en zal de D66-fractie 
zich hooguit bemoeien met de wijze van uitvoering ervan. Ondanks de positieve 
houding van Wolffensperger komt D66 echter toch in de problemen, niet in de 
laatste plaats door het optreden van de eigen bewindslieden. 

Zwaar weer voor de D66-ministers 

Het ministerschap van Van Mierlo is vanaf het begin al niet gelukkig. De D66-leider 
heeft een fysiek loodzware baan, moet noodgedwongen veel reizen en de daardoor 
veroorzaakte vermoeidheid speelt hem parten. Door de structurele oppositie van de 
VVD is Van Mierlo vier jaar lang een minister die ter discussie staat. Van Mierlo ver-
liest steeds meer steun in de Kamer.31  Een aantal malen moet Van Mierlo in de 
Tweede Kamer verantwoording afleggen voor incidenten, zoals voor het door Van 
Mierlo in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geopperde idee voor 
een snel inzetbare vr-vredesbrigade. De Tweede kamer verwijt Van Mierlo dat hij 
dit idee niet eerst met de Kamer heeft besproken. De dag voor de begrotingsbehan-
deling verlaat Van Mierlo voortijdig de assemblee van de WEU omdat hij wegens ver-
plichtingen in Nederland het vliegtuig moet halen. De parlementariërs beledigd, 
het Nederlandse parlement verontwaardigd. 32 

In de zomer van 1997 komt Van Mierlo zwaar onder vuur te liggen wanneer uit-
lekt dat hij kort daarvoor de aanhouding van Desi Bouterse in Brazilië heeft tegen-
gehouden. Van Mierlo zit nog in het vliegtuig vanuit Brazilië als NRC Handelsblad 
met dit bericht opent. Heel Nederland valt over elkaar heen en het CDA roept al 
meteen om het aftreden van Van Mierlo en Justitieminister Sorgdrager. Nu nodigt 
het CDA voortdurend (maar zonder resultaat) bewindslieden uit tot aftreden, dus 
zo'n vaart loopt het niet, maar als ook uit andere partijen kritische geluiden te horen 
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zijn, van mensen die de feiten op dat moment nog helemaal niet kunnen weten, is 
een affaire geboren. Een dag later geeft Van Mierlo in de Tweede Kamer tekst en uit-
leg: Brazilië was niet van plan om Bouterse aan te houden en het indienen van een 
aanhoudingsverzoek zou derhalve een diplomatieke rel hebben veroorzaakt. Diver-
se partijen zitten nu in hun maag met de standpunten die ze in alle onwetendheid 
een dag eerder hebben ingenomen. Zo begrijpt coalitiepartner VVD het handelen 
van de D66-ministers wel, maar wil de partij het optreden van de bewindslieden 
toch niet helemaal goedkeuren. Een discussie over formuleringen volgt, waarbij 
Van Mierlo de zaak op scherp zet door van de VVD volledige steun te eisen en aan te 
kondigen de zaak in het kabinet te zullen bespreken. De VVD bindt in en de zaak 
loopt met een sisser  af.  33 

Van Mierlo is ervan overtuigd dat de affaire-Bouterse een typisch voorbeeld is van 
hoc een incident ontspoort doordat zowel oppositie- als coalitiepartijen hem 
hesvust trachten te beschadigen en daarmee zijn partij, D66, onderuit te halen. Ach-
teraf erkent Van Mierlo dat de zware combinatie van vice-premier, minister van 
Buit cnlandse Zaken èn partijleider van D66 hem daarbij parten heeft gespeeld: 

1k zat vanaf de eerste dag klem tussen de onaantastbare Kok en de goedgebekte 
Bolkestein. ik moest Nederland in het buitenland vertegenwoordigen en kon 
nier tegelijk etalagepop van D66 zijn. Dat maakte me politiek kwetsbaar. Men 
wist: alsje Van Mierlo pakt, heb je zijn partij ook beet. ik zal als minister van 
Buitenlandse Zaken best wel eens aanleiding tot kritiek hebben gegeven. Maar 
bet werd onder eenvergrootglas gelegd om via mij ook D66 te raken. ( ... ) 

De minister van Buitenlandse Zaken is de minister die het minst partijpoli-
tiek kan opereren en die het meest aangewezen is op zo breed mogelijke steun 
i n de Tweede Kamer. Een minister van Buitenlandse Zaken moet in de eerste 
plaats minister van Buitenlandse Zaken zijn. Terwijl je de voorman bent van 
een politieke partij, zitje dus in een uiterst kwetsbare positie. Plus datje veel in 
bet buitenland zit: je hebt de tijd niet, het is zo'n krankzinnig vak. Achteraf 
vind ik dat het toch een slechte combinatie was. Maar ik zag mijzelf niet op een 
ander departement» 

Met name het partijleiderschap leidt onder de zware portefeuille van Min Mierlo. 
Als Van Mierlo afvezig is, vervult Hans Wijers de rol van vice-premier, maar niet 
die van partijleider. En omdat Van Mierlo weet dat Wolifensperger niet de ambitie 
heeft om het partijleiderschap over te nemen, is Van Mierlo gedwongen deze taak 
zelf te blijven vervullen. Net  klopt dat ik een aantal problemen binnen de partij 
daardoor niet heb kunnen oplossen', zal hij achteraf toegeven. Wellicht was het 
dus toch beter geweest als \7an Mierlo in 1994 was teruggetreden als partijleider en 
wellicht had het rninisrerschap daarmee ook meerkans gehad. 

Van Mierlo is niet cle enige t66-minisrer die onder vuur ligt. Ook n66-ministcr 
Sorgdrager van Justitie, minister van Economische Zaken \Vijers   ell  minister Botst 
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kabinet, de bruggenbouwer die de mogelijkheid creëert waarbij PVDA en VVD elkaar 

kunnen vinden. 29 
Van Mierlo verwacht dus dat de rol die D66 in het kabinet vervult, de aantrek-

kingskracht van D66 zal bestendigen. Terwijl de partijleider verwacht dat de ver-
dienste van D66 in het kabinet zal blijken, is fractievoorzitter Wolffensperger van 
mening dat het de taak van de Tweede-Kamerfractie is om D66 zodanig te profile-

ren dat D66 als partij herkenbaar blijft. Bij zijn aantreden als fractievoorzitter heeft 

Wblffensperger daarover gesteld: 'Het is mijn taak om het kabinet enerzijds te 

steunen, en anderzijds toch te zorgen voor een zo herkenbaar geluid dat we bij de 
volgende verkiezingen ook herkend worden en dat er op D66 gestemd zal 
worden.'30 Wolffensperger ziet de noodzaak om nieuwe ideeën te ontwikkelen,  

zelfbewust naar buiten te treden en nu al te tonen wat D66 na het paarse kabinet te 

bieden heeft. De verwachting is dus gerechtvaardigd dat Wolffensperger en de zij-

nen zich ten opzichte van het kabinet dualistisch zullen opstellen. Voor de fractie 15 

de speelruimte echter gering. Juist omdat veel van de punten in het regeerakkoord 

overeenkomen met het programma van D66, kan de fractie zich niet op die punten 
profileren. Op die punten zal het kabinet gesteund worden en zal de D66-fractie  

zich hooguit bemoeien met de wijze van uitvoering ervan. Ondanks de positieve 

houding van Wolffensperger komt D66 echter toch in de problemen, niet in de 
laatste plaats door het optreden van de eigen bewindslieden. 

Zwaar weer voor de D66-ministers 

Het ministerschap van Van Mierlo is vanaf het begin al niet gelukkig. De D66-leider 

heeft een fysiek loodzware baan, moet noodgedwongen veel reizen en de daardoor 

veroorzaakte vermoeidheid speelt hem parten. Door de structurele oppositie van de 
VVD is Van Mierlo vier jaar lang een minister die ter discussie staat. Van Mierlo ver-
liest steeds meer steun in de Kamer.31  Een aantal malen moet Van Mierlo in de 
Tweede Kamer verantwoording afleggen voor incidenten, zoals voor het door Van 
Mierlo in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geopperde idee voor 

een snel inzetbare w-vredesbrigade. De Tweede kamer verwijt Van Mierlo dat hij 
dit idee niet eerst met de Kamer heeft besproken. De dag voor de begrotingsbel 

deling verlaat Van Mierlo voortijdig de assemblee van de WEU omdat hij wegens Ver-

plichtingen in Nederland het vliegtuig moet halen. De parlementariërs beledigd 

het Nederlandse parlement verontwaardigd. 32 
In de zomer van 1997 komt Van Mierlo zwaar onder vuur te liggen wanneer Uit-

lekt dat hij kort daarvoor de aanhouding van Desi Bouterse in Brazilië heeft tegen-
gehouden. Van Mierlo zit nog in het vliegtuig vanuit Brazilië als NRC Handelsblad 

met dit bericht opent. Heel Nederland valt over elkaar heen en het CDA roept al 

meteen om het aftreden van Van Mierlo en Justitieminister Sorgdrager. Nu nodigt 

het CDA voortdurend (maar zonder resultaat) bewindslieden uit tot aftreden, dus 
zo'n vaart loopt het niet, maar als ook uit andere partijen kritische geluiden te horen 
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lkaar zijn, van mensen die de feiten op dat moment nog helemaal niet kunnen weten, is 
een affaire geboren. Een dag later geeft Van Mierlo in de Tweede Kamer tekst en uit- 

trek- leg: Brazilië was niet van plan om Bouterse aan te houden en het indienen van een 
ver- aanhoudingsverzoek zou derhalve een diplomatieke rel hebben veroorzaakt.  Diver- 

r van se partijen zitten nu in hun maag met de standpunten die ze in alle onwetendheid 
ofile- een dag eerder hebben ingenomen. Zo begrijpt coalitiepartner VVD het handelen 
heeft van de D66-ministers wel, maar wil de partij het optreden van de bewindslieden 
ds te toch niet helemaal goedkeuren. Een discussie over formuleringen volgt, waarbij 
bij de Van Mierlo de zaak op scherp zet door van de vvr volledige steun te eisen en aan te 
d zal kondigen de zaak in het kabinet te zullen bespreken. De VVD bindt in en de zaak 
telen, loopt met een sisser 

riet te Van Mierlo is ervan overtuigd dat de affaire-Bouterse een typisch voorbeeld is van 
le zij- hoe een incident ontspoort doordat zowel oppositie- als coalitiepartijen hem 
ciie is bewust trachten te beschadigen en daarmee zijn partij, D66, onderuit te halen. Ach- 
roord teraf erkent Van Mierlo dat de zware combinatie van vice-premier, minister van 
inten Buitenlandse Zaken èn partijleider van D66 hem daarbij parten heeft gespeeld: 
ractie 

'Ik zat vanaf de eerste dag klem tussen de onaantastbare Kok en de goedgebekte 
Bolkestein. ik moest Nederland in het buitenland vertegenwoordigen en kon 
niet tegelijk etalagepop van D66 zijn. Dat maakte me politiek kwetsbaar. Men 
Wist: als je Van Mierlo pakt, heb je zijn partij ook beet. ik zal als minister van 
Buitenlandse Zaken best wel eens aanleiding tot kritiek hebben gegeven. Maar 
liet werd onder een vergrootglas gelegd om via mij ook D66 te raken. ( ... ) 

De minister van Buitenlandse Zaken is de minister die het minst partijpoli-
tiek kan opereren en die het meest aangewezen is op zo breed mogelijke steun 
in de Tweede Kamer. Een minister van Buitenlandse Zaken moet in de eerste 
plaats minister van Buitenlandse Zaken zijn. Terwijl je de voorman bent van 
een politieke partij, zit je dus in een uiterst kwetsbare positie. Plus dat je veel in 
her buitenland zit: je hebt de tijd niet, het is zo'n krankzinnig vak. Achteraf 
vind ik dat het toch een slechte combinatie was. Maar ik zag mijzelf niet op een 
ander dcpartement.'3 

Met name liet partijleiderschap leidt onder de zware portefeuille van Van Mierlo. 
Als Van Mierlo afwezig is, vervult Hans Wijers de rol van vice-premier, maar niet 
die van partijleider. En omdat Van Mierlo weet dat Woiffensperger niet de ambitie 
heeft om liet partijleiderschap over te nemen, is Van Mierlo gedwongen deze taak 
zelf te blijven vervullen. 'Het klopt dat ik een aantal problemen binnen de partij 
daardoor niet heb kunnen oplossen'35, zal hij achteraf toegeven. Wellicht was het 
dus toch beter geweest als Van Mierlo in 1994 was teruggetreden als partijleider en 
wellicht had het ministerschap daarmee ook meer kans gehad. 

Vin Mierlo is nier de enige D06-minister die onder vuur ligt. Ook r)66-111inister 
Sorgdrager van Justitie,  iii  juister van Economische Zaken 7ijcrs en minister Borst 
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van vws krijgen veel kritiek te verduren. Sterker nog: alledrie de D66-bewindSlieden 
overwegen gedurende hun ambtstermijn tenminste eenmaal om af te treden. 

Sorgdrager, de eerste vrouwelijke minister van Justitie en bij aanvang van haar 
ministerschap nog gezien als een van de grote beloftes van D66, overweegt op te stap-
pen naar aanleiding van haar conflict met 'super-PG'  Arthur Docters van Leeuwen 
(ook D66), die de laatste maanden van haar ambtstermijn domineert, een conflict 
dat begint als in april 1996 politiechef Lancee op Schiermonnikoog wordt aangehou-
den op verdenking van ontucht met zijn dochter. 6  De aanhouding van Lancee, 
welke onterecht blijkt, leidt tot verstoorde verhoudingen in de Groningse 'driehoek' 
(burgemeester, Officier van Justitie en korpschef). Als blijkt dat de Groningse Procu-
reur-generaal Steenhuis een betaalde bijbaan heeft bij het onderzoeksbureau Bakke-
nist, dat moet onderzoeken of er in de Groningse driehoek nog mogelijkheden tot 
verdere samenwerking zijn, ontaardt dit in een ongekende machtsstrijd tussen  Sorg-
drager en het College van Docters van Leeuwen. 37 Op steun van haar partijgenoten 
hoeft ze niet te rekenen. D66-vice-premier Van Mierlo zit in Uganda en fractievoor-
zitter De Graafweet zich in het conflict tussen 'zijn' minister en zijn vriend (Docters) 
geen houding te geven en volgt het merendeel van de affaire via de media. Aan het 
eind van de affaire is Steenhuis overgeplaatst, Docters van Leeuwen ontslagen en 
Sorgdrager onherstelbaar beschadigd. 

Een dag voor het Kamerdebat over het conflict met Docters van Leeuwen laat zij 
de D66-fractie weten dat ze het niet meer ziet zitten. Fractievoorzitter De Graaf doet 
geen poging om Sorgdrager op andere gedachten te brengen. D66-leider Van Mierlo 
wel, hij vindt het geen goed idee om nu af te treden. Achteraf schrijft Sorgdrager in 
haar boek over de periode dat ze minister was: 'ik ben aangebleven omdat ik het 
principieel onjuist vond om weg te gaan. Een ernstig (machts)conflict tussen een 
minister en een van de hoogste ambtenaren moet normaal gesproken niet leiden tot 
het aftreden van de minister en het aanblijven van de ambtenaar.'38  

Sorgdrager loodst met de Wet Reorganisatie Rechtelijke Macht een van de 
belangrijkste wetsvoorstellen van het eerste paarse kabinet door het parlement. Ze 
voert een vergaande en hoognodige reorganisatie door van het openbaar ministerie, 
en door in het conflict tussen Sorgdrager en Doiters van Leeuwen de ministeriële 
verantwoordelijkheid op de proef te stellen, bewerkstelligt ze een blijvende verande-
ring in de verhouding tussen de minister van Justitie en het College van Procureurs-
generaal.39  Van de strijd die Sorgdrager voor dit alles moet leveren, is zijzelf het 
grote slachtoffer. Ze verliest het krediet van haar eigen partij en het vertrouwen van 
het parlement (alhoewel dit niet tot haar aftreden leidt). De media verwijten  Sorg-
drager dat ze kampt met 'een permanent geloofwaardigheidsprobleem' 4O  Als  Sorg-
drager in een interview opmerkt dat haar ambtenaren opzettelijk zouden hebben 
gepoogd om haar te beschadigen, roept ze opnieuw de woede van politiek Neder-
land over zich af.41  Het ministerschap van Sorgdrager is typerend voor de paarse 
ervaring van D66: hoe iemand aan zijn eigen succes ten onder kan gaan.42  
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In al het rumoer rondom de D66-bewindslieden is minister van Economische 
Zaken Hans Wijers de positieve uitzondering. Wijers wordt alom gezien als ambiti-
eus, aimabel en daadkrachtig, iemand die over de grote lijnen gaat en niet wil neu-
zelen over komma's. Hij draait zijn hand niet om voor de noodzakelijke bezuinigin-
gen ('Wijers is de eerste minister die de bezuinigingen in het regeerakkoord heeft 
ingevuld) of vergaande beslissingen (Winkeltijdenwet). Wijers wordt door velen 
gezien als het nieuwe boegbeeld van D66. Maar Wijers is geen 'politiek dier'. Hij is 
een belangrijke schakel in het eerste paarse kabinet, maar dat succes deelt hij niet 
met zijn partij. Wijers wil vooral een goede minister van Economische Zaken zijn 
en is daardoor niet de aangewezen figuur om D66 in het kabinet te profileren.43  Hij 
vindt de cohesie van het kabinet belangrijker dan de profilering van zijn partij. Over 
die spanning zegt Wijers achteraf: 'ik wilde in ieder geval niet de bron zijn van cen-
trifugale krachten in het kabinet, maar dat was soms hartstikke lastig als je zag dat 
iemand er met een idee vandoor ging dat uit de D66-koker kwam.'44  Lastig ook, 
'omdat de Tweede-Kamerfractie soms vond dat ik een overwinning had behaald of 
een belangrijke interveniërende rol had gespeeld en me daarmee meer politiek had 
moeten profileren.' 

De enige rimpeling in het ministerschap van Wijers is een kortstondige commo-
tie over een oudedagsvoorziening die hij op de Nederlandse Antillen heeft onderge-
bracht, totdat in de eerste helft van 1997 grote ophef ontstaat over een arrest van het 
Europese Hof van Justitie in de Securitel-zaak. Kern van dit arrest is het feit dat een 
wet niet geldig is als deze bij de inwerkingtreding niet bij de Europese Unie is aange-
meld. Ook een groot aantal Nederlandse wetten is door achtereenvolgende kabinet-
ten niet in Brussel aangemeld, hetgeen zou betekenen dat ze niet rechtsgeldig zijn. 
Het kabinet onderneemt direct actie teneinde de betreffende wetten alsnog aan te 
melden. De Securitel-affaire is voor Wijers aanleiding om te overwegen om af te tre-
den.45  Niet omdat hij een fout heeft gemaakt, maar omdat hij verantwoordelijk is. 
Wijers kan er echter toe worden overgehaald om de  Carrington-doctrine niet in de 
praktijk te brengen. 

o66-minister Borst ten slotte stelt haar positie ter discussie na het verschijnen van 
het rapport over de Bijlmerramp. Borst, die wordt gezien als een competente en 
betrokken vakvrouw, heeft snel geleerd om zich in het politieke wereldje staande te 
houden. Borst kent als arts, vice-voorzitter van de Gezondheidsraad, directeur van 
het Academisch Ziekenhuis Utrecht en bijzonder hoogleraar bij het xisc de wereld 
van de gezondheidszorg als geen ander. In het Bijimerrapport wordt haar echter ver-
weten dat ze te weinig aandacht zou hebben besteed aan de gezondheidsproblemen 
van bewoners van het rampgebied. Het achttien uur durende Bijimerdebat blijft tot 
op het laatste moment spannend. Een deel van de PVDA-fractie dreigt een motie van 
atheuring van de oppositie te steunen. Voor Borst is dat onacceptabel. Tijdens een 
schorsing  van het debat laat ze weten dat ze zal overwegen af te treden indien een 
deel van de PVDA-fractie de motie steunt. Pas na het machtswoord van premier Kok 
spreekt de pVDAkamerfractie haar steun voor Borst uit en is een crisis afgewend. 46 
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Spanningen in de partijtop 

De incidenten leiden tot spanningen tussen de Tweede-Kamerfractie en de D66-
bewindslieden. Fractievoorzitter Woiffensperger schetst terugkijkend een beeld van 
de onderlinge relatie: 

'Het liep niet zo lekker in het overleg tussen bewindslieden en fractie. We zaten 
wel iedere donderdag bij elkaar, maar daar werden niet echt anticiperend poli-
tieke problemen besproken en rolverdelingen bepaald. Wat we deden was de 
agenda van de ministerraad bespreken en dan deed af en toe de fractie een duit 
in het zakje, en daarna bespraken we een aantal dingen uit de Kamer en dan 
werd dat door het kabinet beleefd aangehoord en af en toe deed iemand een 
duit in het zakje. Slechts een enkele maal als bewindslieden structureel in de 
problemen kwamen, zoals bijvoorbeeld met Dick Tommel, dan werd wel tus-
sen Tommel, kabinetsfractie en Kamerfractie besproken hoe dingen zouden 
moeten gaan. Tommel was natuurlijk ook een politicus uit de Kamer en stapte 
dus wat makkelijker naar de fractievoorzitter toe. Bij Hans Wijers was dat uit-
gesloten. Er werd ook niet echt gepolitiseerd. Bij Winnie Sorgdrager had het 
zelfs iets krampachtigs, die stond zelfs niet toe dat men met haar sprak. Er werd 
wel gesproken onderling, maar er was weinig aandacht voor de overall-strategie 
van fractie en bewindslieden gezamenlijk. Daar was te weinig ruimte voor. ( ... ) 

De leden van het kabinet vonden dat ze zich niet hoefden te storen aan de 
standpunten van de fractie terwijl ze tegelijkertijd van de fractie blinde steun 
voor de bewindslieden verwachtten op het moment dat er iets aan de knikker 
was. Het niet hebben van een duidelijk standpunt ten aanzien van monisme en 
dualisme vertaalde zich zo ook nog in het meten met twee maten.'47  

Het gebrek aan afstemming heeft ook te maken met het anarchistische dat D66 van 
zichzelf heeft. Uitvoerig overleg tussen fractie en bewindslieden is bij de Democra-
ten van oudsher veel minder vanzelfsprekend. Met als gevolg dat bij regeringsdeel-
name van D66 ministers een houding aannemen van: wij zitten in het kabinet, wij 
voeren ons beleid en varen onze eigen koers, van de fractie verwachten wij slechts 
steun. Terwijl D66 in theorie een heel duidelijk standpunt heeft ten aanzien van 
dualisme in de politiek en dat door de kiezers ook zo wordt ervaren, raakt de partij 
in de politieke praktijk verstrikt in de dubbele rol die zij als regeringspartij moet 
vervullen. 

Daar komt bij dat de samenwerking tussen Wolifensperger en Van Mierlo niet 
goed loopt. De twee D66-voormannen hebben verschillende karakters en verschil-
lende opvattingen over de koers die de partij moet varen. Wolffensperger zegt hier-
over: 

'De samenwerking tussen mij en Van Mierlo verliep niet zo soepel als nodig 
zou zijn geweest om met verve leiding te geven aan de partij. Als toen de frac- 
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tievoorzitter en politiek leider tot een geoliede samenwerking waren gekomen, 
waren dingen aanzienlijk beter gegaan als ze zijn gegaan. Wij spraken elkaar te 
weinig, want Hans was er te weinig en als we elkaar spraken ging dat niet vlot 
genoeg. Het was het aloude probleem van twee kapiteins op één schip. Er zijn 
een aantal momenten aan te wijzen in die periode van het eerste paarse kabinet 
dat er evident sprake was van twee kapiteins die met elkaar ruzie maakten.'48  

Van Mierlo bevestigt het verschil in strategisch denken tussen hemzelf en de fractie-
voorzitter: 

'Ik heb Gerrit-Jan zeer de vrije hand gegeven. Doe wat je vindt dat je moet 
doen en onderhoudt contact met mij. Inhoudelijk waren er niet zoveel ver-
schillen, strategisch wek Op een of andere manier. . . "s' 

Het moment waarop dit echt misgaat, is het moment dat D66-minister Sorgdrager 
de vertrekkende Officier van Justitie Van Randwijck een 'gouden handdruk' mee-
geeft. De electorale neergang van D66 heeft zich dan echter al ingezet. 

De kentering 

De campagne voor de Provinciale-Statenverkiezingen wordt geheel door de lande-
lijke politiek beheerst. De D66-campagne richt zich desondanks vooral op de pro-
vincie, omdat de provincie daar recht op heeft, in de ogen van de Democraten. 
IVlaar in het verbale geweld tussen de landelijke kopstukken komt een dergelijke 
campagne nier uit de verf en de problemen van D66 missen hun electorale uitwer-
king niet. Op 8 maart, verkiezingsdag, blijven veel kiezers thuis, of omdat Provin-
ciale Staren hen niet aanspreekt of omdat ze simpelweg tevreden zijn met het beleid 
van het paarse kabinet. Liefst de helft van de D66-stemmers uit 1994 neemt niet de 
moeite om naar de stembus te gaan. Het gevolg is dat D66 48 van de 116 statenzetels 
inlevert, wat in Kamerzetels een duikeling van 24 naar 14 zetels betekent. Alleen in 
Gelderland neemt ia66 nog deel aan het College van Gedeputeerde Staten. De uit-
slag slaat een gat in het middenkader dat D66 in de afgelopen jaren op regionaal 
niveau heeft opgebouwd. De uitslag is geen uiting van onvrede over het paarse kabi-
net. Als dat zo was geweest, dan hadden CDA en GroenLinks, de twee voornaamste 
oppositiepartijen, flink moeten winnen, hetgeen niet is gebeurd. Binnen de partij-
top wordt erkend dat D66 haar kiezers simpelweg niet heeft kunnen motiveren om 
te gaan stemmen. De keuze van v\m-leider Bolkestein om bij de kabinetsformatie 
voor het fractievoorzitterschap te kiezen, bewijst nu reeds zijn waarde De wijze 
waarop Bolkestein zich profileert blijkt succesvol en de winst van de VVD laat zien 
dat de partij veel zwevende kiezers naar zich toe weet te trekken. 

Na intern beraad over de verkiezingsuitslag op woensdag 17 maart wordt binnen 
D66 een stuurgroep ingesteld die onderzoek moet doen naar het imago van de par- 

301 



HOOFDSTUK 7 

tij, wat daarmee mis is en hoe het te verduidelijken.  50  Want er is bij de Democraten 
grote onrust over het eigen imago. Een jaar na het aantreden van het gedroomde 
paarse kabinet spreken de krantenkoppen boekdelen: 'D66 weet zich geen raad met 
de macht', 'Dolende Democraten' en 'D66 twijfelt over eigen bestaan'.5' In de 
beeldvorming doemt opnieuw het beeld op van een partij in een identiteitscrisis. 

De uitslag is voor Wolffensperger aanleiding om zijn pleidooi voor een nieuwe 
inhoudelijke koers te herhalen. Nu de partij het paarse kabinet binnen heeft, moet 
D66 nieuwe doelen formuleren om de kiezers te overtuigen om de volgende keer 
weer op D66 te stemmen. Nog drie jaar doorgaan vanuit het idee dat 'paars' vol-
doende is om mensen weer op D66 te laten stemmen, zou funest zijn, aldus de frac-
tievoorzitter.52  Alles draait om het thema herkenbaarheid en helderheid, weet 
Wolffensperger, en dus dient de fractie meer beeldbepalend te worden. Ook wil 
Wolffensperger op een heldere manier de dialoog aangaan met andere partijen en 
wil hij dat D66 meer dan tot nu toe de agenda bepaalt met een nadruk op voor D66 
specifieke onderwerpen. Ten slotte wil Wolffensperger dat de Democraten meer 
anticiperen op belangrijke beslissingen die in de komende kabinetsperiode geno-
men moeten worden.53  

Opvallend genoeg is het juist Wolffensperger die in de hoek zit waar de klappen 
vallen. Partijvoorzitter Vrijhoef twijfelt openlijk over de leiderschapskwaliteiten van 
de fractievoorzitter. In de pers laat Vrijhoef weten dat Wolffensperger wat hem 
betreft niet scherp genoeg is in het profileren van D66 en onvoldoende vaardig is in 
het benutten van kansen voor de Democraten. Daardoor zouden PVDA en VVD in 
staat worden gesteld om D66 de kaas van het brood te laten eten. 54 

De affaire-Van Randwijck 

Formeel vanwege een reorganisatie van het openbaar ministerie, maar feitelijk 
wegens disfunctioneren, wordt aan procureur-generaal Van Randwijck eervol ont-
slag verleend. Onderdeel van de deal is een ruime afvloeiingsregeling, bestaande uit 
zeven jaarsalarissen en een gouden handdruk van een half miljoen gulden. Een deal 
van dit formaat is in politiek Nederland aanleiding tot heibel, zeker wanneer de deal 
uitlekt naar dagblad De Telegraafen de oppositie zijn kans ruikt. 

De publiciteit leidt tot een Kamerdebat, dat op 31 oktober 1995 wordt gehouden, 
en waarin Sorgdrager er geheel alleen voorstaat. Geen minister-president aan haar 
zijde, geen partijleider (Van Mierlo) die haar bijstaat en ook op D66-fractievoorzit-
ter Wolffensperger hoeft de minister niet te rekenen. In eerste termijn weet  Sorg-
drager zich echter goed te verdedigen en er lijkt geen vuiltje aan de lucht." 

Halverwege het debat komen de drie fractievoorzitters van de paarse coalitie bij-
een om een motie op te stellen. De essentie van de motie is dat de regeling niet tot 
stand had mogen komen en dat iets dergelijks zeker niet nog eenkeer mag gebeu-
ren, een formulering die door Sorgdrager zelf tijdens het debat is uitgesproken. Ook 
D66-fractievoorzitter Wolffensperger, die zijn coalitiegenoten er niet van kan weer- 
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ocraten houden de motie in te dienen, zet zijn handtekening onder de motie. Hij is bang dat 
roomde als hij dat niet doet, er een beeld zal ontstaan alsof de coalitie verdeeld is in haar oor- 
tad  met deel over de affaire, hetgeen schadelijk zou zijn voor de positie van de minister. De 
lInde motie, zo oordeelt Wolffensperger, is geen motie van wantrouwen en zo kan het 
isis. debat met een sisser aflopen. 56 
nieuwe Sorgdrager interpreteert de motie van de coalitiefracties echter heel anders dan 
t moet Woiffensperger. 'Het zal nooit meer gebeuren', heeft ze in de Kamer gezegd, ze 
de keer heeft spijt betuigd en de Kamer heeft er blijk van gegeven geen aanleiding te zien 
us' vol- het vertrouwen in de minister op te zeggen. En dan nu toch een motie, dan kan niet 
de frac- wat Sorgdrager betreft. De minister van Justitie ziet de motie wel degelijk als een 
d, weet motie van wantrouwen. Hiermee krijgt de handtekening van haar eigen fractie- 
)ok wil voorzitter een onbedoelde lading. Wolffensperger ziet hoe het debat door een mis- 
rijen en communicatie volledig uit de hand loopt. Van zijn eigen fractiegenoten krijgt hij de 
)or D66 wind van voren, omdat hij zonder overleg de motie tegen Sorgdrager heeft gete- 
n meer kend. Hij laat fractiewoordvoerder Dittrich het debat voeren, terwijl de situatie 
e geno- ernaar is dat de fractievoorzitter zelf het roer in handen neemt. Wolffensperger is de 

regie volledig kwijt, zo erkent hij achteraf ook.57  
dappen Opnieuw komt Wolffensperger in aanvaring met partijleider Van Mierlo. Van 
ten van i'\licrlo is van mening dat de fractie de minister moet verdedigen, Wolffensperger is 
at hem voorstander van een zakelijke beoordeling. 'ik vind nog steeds dat de fractie daar 
lig is in verkeerd zat', zegt Van Mierlo achteraf. 'Gerrit-Jan Wolffensperger heeft een motie 
VVD in van PVDA en VVD tegen het beleid van Sorgdrager medeondertekend. ik vond dat in 

feite een motie van wantrouwen. Daarom heb ik me daartegen gekeerd.'58 

\Voiffensperger: 'Het ging om de vraag: ga je water ook gebeurt voor je eigen minis- 
ter staan, oFkijk je wat er gebeurd is en pas je je conclusie aan aan wat je gevonden 
hehr 5 In de affaire-Van Randwijck is D66 een schip waarop twee kapiteins ruzie 
maken. 

feitelijk Zo kan het gebeuren dat Sorgdrager tijdens het debat van twee kanten briefjes 
rol ont- krijgt aangereikt met tegenstrijdige instructies.60  De D66-bewindsvrouw overleeft 
Lnde uit het debat, maar niet voordat ze het uitdrukkelijke vertrouwen van de Tweede 
en deal Kamer heeft gevraagd, en gekregen. Ondanks dat de Kamer het optreden van de 
de deal minister in de affaire-Van Randwij ck afkeurt, houdt een meerderheid van de Kamer 

wel het vertrouwen in de minister, hetgeen ook wordt uitgesproken.61  Daarmee is  
Louden,  voor Sorgdrager de kou uit de lucht, maar nog niet voor de fractievoorzitter van  
an  haar D66. Die zit niet de kater van het dramatisch verlopen debat, waarin miscommuni- 
roorzit- catie bijna tot het aftreden van de minister had geleid. Gedurende de nacht na 
t  Sorg-  afloop van het debat voert Wolffensperger gesprekken met alle betrokkenen .62  De 

volgende dag vergadert de D66-fractie twee uur over het dramatische debat, waarna 
itie hij- Wolffensperger op een persconferentie alle verantwoordelijkheid op zich neemt. De 
niet tot positie van Wolffensperger wordt in de fractie niet ter discussie gesteld. 
gcbeu- 'Sorgdrager worstelt, fractie kijkt toe'63, kopt de Volkskrant een dag na het debat. 
p. Ook 'Regie liep Wo!f±enspctger volledig uit de hand'64, schrijft Trouw een dag later. In  
ii  weer- 
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alle media wordt het dramatisch verlopen debat breed uitgemeten. Zowel minister 
Sorgdrager als D66 lopen flinke imagoschade op. 

Junior partner 

'(Het is) de hoogste tijd dat de Democraten op zoek gaan naar een nieuwe 
reden van bestaan.' 'In de titanenstrijd tussen PVDA en VVD, de beide antipolen 
in het paarse kabinet, is geen plaats weggelegd voor D66.'6  

'Zo zelfverzekerd en gedreven als D66 vorig jaar de paarse coalitie najoeg, zo 
stuurloos opereert de partij nu dat ideaal is verwezenlijkt en zij samen met 
PVDA en VVD regeert.'66  

Het is november 1995, ruim een jaar na het aantreden van het paarse kabinet, en 
D66 krijgt van alle kanten forse kritiek te verduren. Kabinetsvoorstellen worden 
gezien als compromissen tussen PVDA en VVD, en dat veel van het beleid D66-stand-
punten bevat, is onvoldoende duidelijk. D66 weet te weinig aandacht naar zich toe 
te trekken en de aandacht van de media voor D66-standpunten tijdens debatten is 
gering. Door de coalitiepartners wordt D66 aangeduid als de 'junior partner'67, een 
partner ook die in een eventueel tweede paars kabinet wel eens overbodig zou kun-
nen zijn. PVDA en VVD laten niet na om melding te maken van het feit dat zij in 
bepaalde kwesties met z'n tweeën overeenstemming wisten te bereiken, om vervol-
gens de 'junior partner' op de hoogte te stellen van het resultaat. 

In de publieke opinie komt D66 er niet meer aan te pas. D66 laat zich als rege-
ringspartij marginaliseren tot een grijze muis en laat zich door alle commentaar vol-
ledig in de verdediging drukken. Vanaf het aantreden van het kabinet claimt VVD-

leider Bolkestein het kabinetsbeleid en schuift D66 opzij als onbelangrijk. Ook 
heeft D66 zichtbaar moeite met het scheiden van de verantwoordelijkheden tussen 
kabinet en Kamerfractie. De in woorden dualistisch ingestelde partij stelt zich in 
debatten met de eigen ministers uiterst monistisch, op. In de beeldvorming is het 
optreden van de Tweede-Kamerfractie zwak, treedt ze te defensief op bij kritiek van 
partijen of de media en is ze niet assertief genoeg. In het kabinet zou volgens 
Wolffensperger, die te kennen geeft 'een klotebaan' te hebben68, meer sprake zijn 
van een sandwich dan een driehoeksverhouding.69  

Niet alleen in de media, maar ook vanuit de eigen partij is kritiek hoorbaar op het 
optreden van de fractie en de partij als geheel, bijvoorbeeld van Laurens-Jan Brink-
horst, D66-vertegenwoordiger in het Europees Parlement. Volgens Brinkhorst haalt 
de partij te weinig profijt uit de D66-inbreng in het kabinet. 'Het kabinet is bepa-
lend voor het politieke gezicht.', stelt Brinkhorst. 'Er moet beter worden samenge-
werkt met de fractie. We hebben vier ministers op kerngebieden die ieder voor zich 
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herkenbare D66-componenten hebben. Die moeten ze veel sterker neerzetten dan 
nu het geval is, daar worden we in 1998 op afgerekend.'70  

Ook de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie van D66, Eddy Schuyer, heeft kri-
tiek op het functioneren van D66. 'We moeten een paar zaken herijken. We hebben 
ons altijd sterk met staatsrechtelijke hervormingen en het milieu geprofileerd. Maar 
regeringsverantwoordelijkheid eist een breder scala aan onderwerpen.'7' D66 moet 
zijn tactiek wijzigen, vindt Schuyer. De partij moet zich meer profileren op de pos-
ten die de partij in het kabinet bezet. Een belangrijke rol dicht hij daarbij toe aan de 
Tweede-Kamerfractie. Deze 'dient de D66-invloed nadrukkelijker zichtbaar te 
maken', aldus de senator. Schuyer is van mening dat D66 onvoldoende weet om te 
gaan met de media. 'We gaan naar een televisiedemocratie. Daar zul je op in moeten 
spelen. Dat is voor D66 het moeilijkst van allemaal, want wij dragen de overtuiging 
van het argument. En dat doet het helaas slecht op TV. Je moet) e afvragen hoever je 
wilt gaan met het populariseren van je boodschap. En daarin hebben we nog lang 
ti jet de juiste houding gevonden.' D66-leider Van Mierlo gelooft absoluut niet in de 
profileringsdrang van veel van zijn partijgenoten. 'Profileren? Daar trapt de kiezer 
niet meer in'72, reageert Van Mierlo op de voortdurend klinkende stelling dat het 
D66 ontbreekt aan een eigen gezicht. 

In de publieke opinie heerst de opvatting dat PVDA en VVD elkaar zonder D66 ook 
wei vinden en dat D66 eigenlijk niet nodig is. Wat D66 daarbij sterk handicapt is dat 
de opvattingen die D66 te melden heeft juist in een kabinet met PVDA en VVD altijd 
het midden houden tussen de opvattingen van die twee partijen. Fractievoorzitter 
Woiffensperger zegt hierover: 

'Het is de historische ondankbaarheid van de rol die wij gespeeld hebben. Die 
brugfunctie waarover wel werd gesproken, die was er ook daadwerkelijk. Er 
zijn veel vaker dan naar buiten is gekomen, situaties geweest waarin D66 in het 
Torentje, zonder afbreuk te doen aan het eigen standpunt, een soort bemidde-
lende rol vervulde tussen PVDA en VVD. 

Er was geen politicus in dat paarse kabinet die durfde te beweren dat PVDA 

en VVD het zonder D66 ook wel hadden gered. D66 was wel degelijk onmisbaar. 
N4aar we zin er niet in geslaagd die middenpositie duidelijk voor het voetlicht 
te brengen. (.. 

Juist hij een kabinet van vvD en PVDA zaten wij er met onze verstandige, door 
het congres bekrachtigde standpunten altijd tussenin. En dat is een punt 
geweest dat voor de profilering een rol speelde. Daar kan niemand wat aan 
doen en we hebben ook altijd met verve de standpunten verdedigd die we voor 
juist hielden, maar op zoveel punten zaten we er tussenin. We vonden de PVDA 

onredelijk naar de ene kant en de VVD onredelijk naar de andere kant en dat 
waren ze ook, maar dat is voor de profilering niet zo fantastisch. Je moet niet 
denken dat we geen uitgesproken ideeën hadden, we hadden goede ideeën, we 
hadden goede discussies in de fractie, we wisten precies wat we wilden, maar 
we zaten er altijd tussenin.' 
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Veel van wat in het Regeerakkoord is afgesproken, weerspiegelt wat D66 wil, en de 
Democraten zien niet zo veel aanleiding om zich te profileren en aan de achterban 
uit te leggen waarom de partij akkoord gaat met bepaalde punten. De partij baseert 
zich nog volledig op het totstandkomen van het paarse kabinet en de gevolgen voor 
de onderlinge partijpolitieke verhoudingen en de wijze van regeren. D66 durft en 
wil het voortbestaan van het kabinet ook niet te veel op het spel zetten. Het is 
immers het kabinet dat D66 had beloofd en voor elkaar heeft gekregen. Meerdere 
malen kiezen de Democraten ervoor om het kabinet te steunen omdat dat kabinet 
als hun grootste overwinning wordt gezien. Men is bang dat de val van het kabinet 
op het conto van D66 geschreven zal worden.73  Wolffensperger en ook anderen 
(Brinkhorst, Schuyer) geven in media aan dat het naar hun mening anders moet, 
maar intern is het Van Mierlo die het wat dit betreft voor het zeggen heeft. 

Dit blijkt als in januari 1996 de partijtop van D66 bijeen is om te praten over de 
huidige stand van zaken, en men het allerminst eens is over de te volgen strategie. 
Fractievoorzitter Wolffensperger benadrukt dat het onvoldoende is als D66 zich 
louter en alleen blijft baseren op wat reeds tot stand is gebracht. Wolffensperger wil 
'legitimering niet meer alleen van hetgeen tot stand is gebracht (paars), maar wat 
D66 nog tot stand gaat brengen. Nieuwe ideeën en voorstellen moeten D66 aantrek-
kelijk maken.' 4  Volgens Wolffensperger is er behoefte aan consistentie, herkenbare 
ideeën die goed gecommuniceerd worden. Uit het verslag van de vergadering blijkt 
duidelijk dat Wolffensperger niet op een lijn zit met partijleider Van Mierlo. Van 
Mierlo vindt dat de partij zich niet een identiteitstrauma moet laten aanpraten. 'We 
bekennen vaker schuld dan we schuld hebben', stelt Van Mierlo. 'Een partij die 
regeringsverantwoordelijkheid draagt heeft bestaansrecht. '75 Achteraf zal ons gelijk 
wel blijken, houdt Van Mierlo de aanwezigen voor. Duidelijk is dat Van Mierlo nog 
steeds boogt op de totstandkoming van de paarse coalitie. Bij de volgende verkie-
zingen zal de waardering hiervoor wel blijken. 'Het Nederlandse volk moet D66 
herkennen aan het totaalproduct. D66 wordt door de oogharen herkend als de partij 
die als inventieve en actieve factor in het proces van paars aanwezig 1S.'76 Volgens 
Wolffensperger is het juist deze opstelling die D66 na de totstandkoming van het 
paarse kabinet het meest heeft dwarsgezeten. In een interview zal hij later zeggen: 

'Het meest wezenlijk wat ons dwarszat, was dat D66 door de enorme politieke 
vernieuwing die in dat paarse kabinet besloten lag, in feite had gedaan wat ze 
de kiezers had beloofd. Je moet constateren dat D66 na dat enorme succes 
eigenlijk even niet zoveel meer te melden had. Er was een enorme zoektocht in 
die periode naar wat zijn nou onze nieuwe punten? Wat zijn onze nieuwe issu-
es nu we dit tot stand hebben gebracht? Na de dramatische Provinciale-Staten-
verkiezingen heb ik een stuk geschreven aan de fractie, met een aantal hoofd-
lijnen en conclusies, en een daarvan was uiteraard dat we als de sodemieter 
nieuwe ideeën moesten ontwikkelen. ik denk dat je met recht en rede kunt 
zeggen dat D66 dat probleem tot op de dag van vandaag niet heeft kunnen 
oplossen.' 
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Een jaar later zijn hoofdbestuur en fractie opnieuw bijeen. Nu constateert de partij-
top wel dat D66 de politieke agenda meer zou moeten sturen en de maatschappelij-
ke agenda beter moet inventariseren. Meer durven, is het motto. D66 staat te veel 
bekend als de grijze muis en moet daarom meer initiatief tonen en zelfverzekerder 
overkomen.77  Het was Wolifensperger die erop wees dat D66 nieuwe thema's moest 
zoeken om zich op te profileren, nu met de verwezenlijking van het paarse kabinet 
een belangrijke deel van de D66-speerpunten is overgenomen. De tijd bewijst het 
gelijk van Wolifensperger. In brede kring wordt gesproken over de paradox van 
paars: de partij die het paarse kabinet mogelijk maakte, wordt nu vermalen tussen 
de twee partners PVDA en VVD. Maar ondanks alle kritiek kan 1)66 volgens een in 
november 1995 uitgevoerde opiniepeiling nog steeds rekenen op za Kamerzetels.78 

Intussen groeit zowel binnen als buiten de twijfel. In 1998 kan de partij niet weer 
aankomen met de gekozen' burgemeester. Wat gebeurt er als mister D66 Van Mierlo 
besluit ermee op te houden? En wat wordt in 1998 de nieuwe boodschap van D66? 

Voor de verandering 

Terwijl de interne discussie in de partij zich voornamelijk concentreert op de pro-
blemen waarin D66 verkeert, wordt na de dramatisch verlopen Provinciale-Staten-
verkiezingen het initiatief genomen om een project te starten dat moet bijdragen tot 
de ontwikkeling van nieuwe ideeën en de ontwikkeling van een toekomstige koers 
voor de partij. Er moet een inhaalslag worden gepleegd, want de ideeënvorming ligt 
al geruime tijd stil. Het initiatief leidt in april 1996 tot verschijnen van het docu-
ment '\,or de verandering'. Dit document is bedoeld om binnen de partij een 
brede discussie op gang te brengen over de toekomstige rol van politiek in de 
samenleving en de wijze waarop D66 daarin een rol kan spelen. Het document biedt 
geen antwoorden op deze essentiële vragen. Het startdocument werpt slechts de 
vragen op om zo de discussie te stimuleren. 

Partijleider Van Mierlo haast zich om zijn argwaan uit te spreken ten aanzien van 
de bedoelingen van 'Voor de verandering'. Wanneer D66 zich gaat beraden op haar 
uitgangspunt-en en daarover bindende uitspraken doet in een partijdocument, zou 
dit wei eens de samenwerking in de coalitie in gevaar kunnen brengen. Een stuk 
flexibiliteit zou dan wegvallen. Als er al een document komt, dan moet dat wel een 
vrijblijvend karakter krijgen, zo maant de partijleider.79  Uit zijn reactie blijkt de bij 
Van Mierlo nog s reeds levende vrees dat het vastleggen van beginselen of uitgangs-
punten, in welke vorm dan ook, tot verstarring leidt. 'Voor de verandering' is echter 
niet bedoeld om beginselen in een document vast te leggen. Het is wel bedoeld om 
het denken over beginselen, uitgangspunten of hoe je het ook noemt, te stimuleren. 

In het kader van het project 'Voor de verandering' wordt een groot aantal discus-
siebijeenkomsten , symposia en expertmeetings georganiseerd en worden papers 
gescl-ireveia over  dc  veranderende rol van politieke partijen, de ontwikkeling van de  
democratic,  de ontwikkelingen op het gebied van ICT, zorg, vergrijzing, economie, 
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milieu, mondialisering, multiculturele samenleving en tal van andere onderwerpen. 
Alle bijdragen hieraan resulteren in maart  1997  in de bundel 'Partij in beweging'. 

De meest in het oog springende discussie is voorlopig echter geen inhoudelijke, 
maar gaat over de vraag of het voorzitterschap van D66 nu wel of geen betaalde 
functie moet worden. Op  het najaarscongres staat de verkiezing van een nieuwe 
partijvoorzitter op de agenda. Na vier) aar houdt Wim Vrijhoef ermee op. In de aan-
loop naar het congres gaan er in de partij stemmen op om van de functie van voor-
zitter een fulltime betaalde functie te maken. Dit zou de professionaliteit van het 
voorzitterschap stimuleren en daarmee de partij als geheel ten goede komen. Het 
najaarscongres van 1995 heeft echter besloten om niet verder te gaan dan een partti-
me betaalde voorzitter, een uitvloeisel van het advies uit de nota 'Ruimte voor Poli-
tiek' van de werkgroep POR. Hiervoor werd gekozen omdat van een voorzitter ver-
wacht wordt dat hij of zij overdag tijd vrijmaakt voor het vervullen van zijn of haar 
functie. Daar moet dan wel een vergoeding tegenover staan. Tot een fulltime betaal-
de functie werd niet overgegaan omdat dat een te zware aanslag op de partijfinan-
ciën zou betekenen. 

De kandidaatstelling voor het voorzitterschap is in de zomer van 1996 geopend. 
Het profiel: een parttime beschikbare en dito betaalde voorzitter. Wanneer het con-
gres besluit tot het invoeren van een fulltime betaalde voorzitter, zal de kandidaat-
stelling opnieuw worden geopend. De voorwaarden van de functie veranderen dan 
immers aanzienlijk. De huidige voorzitter zal in dat geval nog een paar maanden 
extra moeten aanblijven.  110  

Het congres vormt het hoogtepunt van de discussie over het voorzitterschap. Een 
lange rij van sprekers mengt zich in de discussie, voor- en tegenstanders proberen 
elkaar en anderen vanaf het spreekgestoelte te overtuigen. De emoties lopen hoog op 
wanneer termen als demagogie en manipulatie gehoord worden. Dat laatste niet 
geheel onterecht, daar de sprekers amper een minuut spreektijd krijgen, waardoor 
geen recht wordt gedaan aan de inhoud van hun betoog. Zoals wel vaker is voorgeko-
men, krijgt het hoofdbestuur meer tijd om tekst en uitleg te geven. Dat standpunt is 
echter bekend: geen fulltime voorzitter voor D/6. Een hele pagina in Democraat 
heeft het hoofdbestuur ter beschikking gekregen om dat standpunt uitte dragen, ter-
wijl de motie van de afdeling Leiden, die een fulltime voorzitter bepleit, in minus-
cule lettertjes aan de rand van een pagina is geplakt. Een weinig democratische 
manier van besluitvorming. 

Bij de stemming verklaart tweederde van de ledenvergadering zich voor een part-
time betaalde voorzitter. De uiteindelijke strijd gaat dan tussen Tom Kok (oud-lid 
van het dagelijks bestuur) en Michel  Dufresne.  Laatstgenoemde kandidaat is 
afkomstig uit de Haagse Schilderswijk en dat is te horen ook. Zijn presentatie als 
kandidaat is een hoogstaand stukje cabaret dat de hele zaal in vervoering brengt. 
Misschien niet degene aan wie je het partijvoorzitterschap toevertrouwt, wel 
iemand die na de heftige emoties van die dag de congresgangers aan het lachen 
krijgt. Het congres kiest echter voor Tom Kok, die na het theaterstuk van  Dufresne  
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zijn eigen huzarenstukje laat zien. In zijn aanvaardingsspeech gebruikt hij de analo-
gie van de vogel en de vis om zijn rol als partijvoorzitter aan te geven. Aan het eind 
van zijn toespraak vat hij zijn analogie samen in het kinderliedje 'In de maneschijn', 
dat tot veler verbazing door zeshonderd aanwezigen wordt meegezongen. 

Op zoek naar een nieuwe lijsttrekker 

Al vanaf de zomer van 1996 wordt er gespeculeerd over de opvolging van Hans van 
Mierlo als partijleider van de Democraten.8' Het functioneren van Van Mierlo als 
minister van Buitenlandse Zaken en de vrijwel continue kritiek daarop geven in de 
loop van de kabinetsperiode nieuwe voeding aan speculaties over een mogelijk 
terugtreden van de partijleider. De onzekerheid over de vraag of Van Mierlo 
beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap in 1998 gaat een steeds grotere rol Spelen 
naarmate D66 langere tijd laag blijft scoren in 4e opiniepeilingen. Voor een deel 
wordt deze lage stand van D66 in de peilingen geweten aan de onduidelijkheid over 
het lijsttrekkerschap. Het hoofdbestuur wordt van veel kanten benaderd met het 
verzoek niet te wachten met ljsttrekkersverkiezingen tot februari 1998, zoals het 
huishoudelijk reglement voorschrijft, maar om eerder duidelijkheid te scheppen.82 

In het voorjaar van 1997 organiseert de partij een tweedaags congres in congres-
centrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, een congres dat begint als alle ande-
ren. De ochtend is zoals gebruikelijk gereserveerd voor de huishoudelijke punten. 
De wandelgangen zijn dan ook voller dan de vergaderzaal. Om kwart over een staat  
dc  toespraak van partijvoorzitter Tom Kok op het programma. Op  dat moment 
wee t alleen de partijvoorzitter zelf dat die niet zal doorgaan. Om elf uur maakt hij 
de corigresvoorzitter vertrouwelijk deelgenoot van deze agendawijziging. 'Om mij 
moverende en u ongetwijfeld intrigerende redenen', zo verklaart Kok om kwart over 
een het uitstel van zijn toespraak aan de zaal. Zijn aankondiging is voldoende reden 
om  dc  spanning in de zaal te laten stijgen. Zonder dat iemand ook maar iets hardop 
heeft gezegd, weet iedereen dat er iets staat te gebeuren en de meeste aanwezigen 
hebben ook al een vermoeden wat. Om kwart voor vier begint Hans van Mierlo aan 
zijn congresrede, die natuurlijk over het lijsttrekkerschap gaat: 

'Op dit moment beheerst de vraag de discussie wie de lijsttrekker gaat worden. 
Deze vraag moeten we zo snel mogelijk oplossen. Niet omdat onbekendheid 
met die lijsttrekker de oorzaak is van de lage polls -ik geloof daar niets van-
in aar wei omdat voortgaande twijfel daarover gaat staan voor wat het niet is: 
besluiteloosheid, gebrek aan talent, angst voor ontnuchtering. En dan gaat het 
via die omweg wèl een rol spelen. Daarom vind ik dat we voor het zomerreces 
moeten weten wie volgens het hoofdbestuur en de politieke leiding de nieuwe 
lijsttrekker moet worden. Daar hebben we tweeënhalve maand voor. 

Ik hen niet- beschikbaar, ik heb er natuurlijk lang over nagedacht -want dat 
doe je over zulk soort dingen- en ik herhaal: ik ben niet beschikbaar. ik ben tot 
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de conclusie gekomen dat de partij een nieuw gezicht moet hebben. En ik heb 
ook de indruk dat er steeds meer mensen zijn in de partij die dat eigenlijk ook 
vinden, maar zich door aardige gevoelens belemmerd voelen om dat echt te 
beleiden. En verder heb ik de indruk dat die onzekerheid over mijn beschik-
baarheid de creativiteit dempt die nodig is voor het bijeenbrengen van goede 
kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Waarom heb ik dat niet eerder gezegd of 
waarom niet later? Niet eerder omdat als er geen dringende reden is om het te 
doen, er een dringende reden kan zijn om het niet te doen. En ook omdat ik tot 
eind vorig jaar voortijdige discussies vreesde met blessures voor belangrijke 
posities, vooral van de positie van de fractievoorzitter. Een vroegtijdige discus-
sie kan voor een fractievoorzitter tot een beschadiging leiden van het podium 
waarop hij staat. Dat is slecht voor zijn functioneren en dus voor de hele partij. 
Maar datzelfde kon -op een andere manier- ook ministers gelden. ik had nog 
een reden om te wachten. Het is natuurlijk mooier om de ene duidelijkheid 
met de andere te laten samenvallen. Zeggen: ik doe het niet, maar kijk eens wie 
dáár zit. Die hoop is niet vervuld en dan creëren weer vele omstandigheden, en 
vooral de samenloop daarvan, het moment waarop langer zwijgen echt schade 
gaat opleveren. Vandaar nu deze duidelijkheid, die ook bijdraagt aan het ope-
nen van een creatieve ruimte waarin ik het zelf tot mijn verantwoordelijkheid 
reken om voor het zomerreces met een kandidaat te komen, samen met de 
voorzitter van het partijbestuur, die natuurlijk formeel de verantwoordelijk-
heid heeft.'83 

In de zaal heerst tijdens de rede van Van Mierlo een indrukwekkende stilte. Eerst is 
het de spanning die de aanwezigen in de greep houdt. Na de verlossende woorden is 
er berusting. Met respect nemen de Democraten kennis van de keuze van Van Mier-
lo,  om vervolgens met een minutenlang donderend applaus hun vertrekkende lei-
der te eren. 

Het congres stemt unaniem in met de motie van het hoofdbestuur, waarin wordt 
voorgesteld dat Van Mierlo samen met de partijvoorzitter voor het zomerreces een 
beoogd lijsttrekker aan de partij voorstelt.84  Warom het congres instemt met deze 
procedure, is volstrekt onduidelijk. Stond juist D66 niet bekend om haar democra-
tische besluitvormingsmethode en open kandidaatstellingsprocedure? Met de 
motie van het hoofdbestuur weet de partijtop van D66 iedere discussie over de 
opvolging van Van Mierlo te voorkomen. Door in te stemmen met de motie zet de 
Algemene Ledenvergadering zich wat het leiderschap van de partij betreft volledig 
buitenspel.85  

'Het is een meisje' 

Na het voorjaarscongres begint de zoektocht naar een nieuwe lijsttrekker. Als eerste 
wordt fractievoorzitter Gerrit-Jan Wolifensperger gevraagd. Wolffensperger heeft 
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zijn ambitie voor het partijleiderschap echter reeds in 1994 laten varen. Hij was 
graag een periode minister van Justitie geweest om daarna de politiek te verlaten. 
Maar het ministerschap was hem niet gegund en Woiffensperger werd op aandrin-
gen van de Tweede-Kamerfractie fractievoorzitter. Het fractievoorzitterschap is een 
logische opstap voor het aspirant-leiderschap, maar gedurende de kabinetsperiode 
wordt al duidelijk dat Wolifensperger niet wordt gezien als de nieuwe politiek leider 

van D66.86  Als Wolifensperger begin 1997 door Van Mierlo wordt gepolst voor het 
lijsttrekkerschap, laat hij weten niet beschikbaar te zijn. De echte reden blijkt pas 
negen maanden later. Op  zi november 1997 wordt bekend dat Gerrit-Jan Wolifens-
perger de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS wordt.8  

Lange tijd probeert Van Mierlo gedroomd kandidaat Hans Wijers te overtuigen 
om lijsttrekker te worden.88  Vanaf zijn aantreden als minister wordt de aimabele 
Wijers gezien als de gedoodverfd opvolger van Hans van Mierlo. Maar Wijers heeft 
niet de ambitie om lijsttrekker te worden. Hij ziet zichzelf niet als politicus en hij 
moet er niet aan denken om in de Tweede Kamer zitting te nemen als D66 in de 
oppositie terecht komt. In een interview na zijn vertrek uit de politiek zegt hij hier-
over: 'Een partijleider moet anders dan een minister van Economische Zaken pri-
mair de partij neerzetten, de partij differentiëren van andere partijen, verkiezings-
debatten houden waarin je duidelijk maakt dat D66 op een bepaald gebied de meest 
briljante ideeën heeft. ik ben daar slecht in. Het lijsttrekkerschap benadrukt veel 
meer de politieke rol en daar heb ik weinig affiniteit mee.'89  Van Mierlo kan Wijers 
niet overtuigen. Nee blijft nee. 

Van Mierlo weet dat behalve Wijers ook Borst en Sorgdrager geen ambitie heb-
ben om lijsttrekker te worden. Hij polst Wim Dik, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van 1CPN, maar ook die laat weten niet beschikbaar te zijn.90  Vervolgens gaat 
Van Mierlo praten met twee leden van de Tweede-Kamerfractie,  Thom  de Graaf en 
Roger van Boxtel. Beide worden gezien als geschikte kandidaten voor het partijlei-
derschap. Maar met Van Mierlo betwijfelen De Graaf en Van Boxtel of zij binnen 
een jaar de autoriteit kunnen opbouwen die nodig is om zich staande te kunnen 
houden tussen de zwaargewichten Kok en Bolkestein. Een keuze voor een van de 
bewindslieden heeft ook bij hen de voorkeur.91  En dus gaat Van Mierlo toch maar 
in gesprek met de D66-bewindslieden, in de hoop een van hen te kunnen overhalen 
de lijst te gaan trekken. Gesprekken die vooral gaan over de beweegredenen waarom 
ze niet willen, geeft Van Mierlo achteraf toe.92  

Met de woorden 'het is een meisje en we noemen haar Els' maakt Van Mierlo op 31 

mei bekend dat Els Borst de kandidaat-lijsttrekker voor D66 is. Een opmerkelijke 
keuze. Borst staat bekend als een bekwaam vakminister op een moeilijk departe-
ment. Geen politiek dier, geen straatvechtster, maar nu wel ineens in de politieke 
frontlinie. En: D66 is de eerste van de vier grote partijen die een vrouw als lijsttrek-
ker kiest. Loyaal verklaren de als 'kroonprinsen' bestempelde  Thom  de Graaf en 
Roger van Boxtel zich gelukkig met de keuze van Els Borst als nieuwe lijsttrekker. 
Het proces heeft erin geresulteerd dat niemand zich over de uitkomst teleurgesteld 
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heeft gevoeld. Dit betekent veel voor de eenheid van de partij' verklaart  Thom  de 
Graaf achteraf.93  Met zijn uitspraak maskeert De Graaf de teleurstelling die bij veel 
leden en kiezers leeft, de teleurstelling dat Wijers niet bereid is gevonden de lijst te 
trekken. Els Borst is tweede keus en bovendien een tussenpaus, beseft iedereen. 

Binnen en buiten de partij zijn mensen die vinden dat Van Mierlo op autoritaire 
wijze zijn opvolging heeft geregeld. Maar Van Mierlo heeft volstrekt gelijk als hij 
achteraf stelt: 'Nadat ik mijn beslissing (om terug te treden - vdl) had meegedeeld, 
bood ik het congres aan een nieuwe lijsttrekker te zoeken. Daar heeft het congres 
me de ruimte voor gegeven. Tot i juli. ik heb die opdracht ruim binnen die termijn 
volbracht. ik weet werkelijk niet wat hier ondemocratisch aan is.'94  Langer wachten 
met terugtreden zou de partij meer schade hebben toegebracht en een nieuwe aspi-
rant-partijleider stond nog niet ldaar.95  

Toch valt het moeilijk staande te houden dat Els Borst tot lijsttrekker is gekozen, 
zoals binnen D66 gebruikelijk is. Ze is door de partijtop aangewezen, met instem-
ming van het congres, dat zich geheel afzijdig heeft gehouden en daarmee de 
democratische legitimatie van het partijleiderschap ter discussie stelt. Hoewel het 
hoofdbestuur de aanwijzing van Borst overwegend positief ontvangt, is ook daar 
de kritiek dat Borst niet op democratische wijze (kandidaat)lijsttrekker is gewor-
den. Bovendien is het hoofdbestuur niet van tevoren op de hoogte gesteld van de 
keuze voor Borst. Sommige hoofdbestuursleden zijn bang dat Borst te weinig jon-
geren zal aanspreken en Wijers wordt gezien als degene die meer stemmen bij de 
VVD had kunnen weghalen. 96 

Els Borst heeft als beoogd lijsttrekker het nadeel dat ze geen politicus van nature 
is en nog weinig politiek gevoel heeft. Tijdens haar eerste persconferentie doet Borst 
al direct van zich spreken. Ze is ervan overtuigd dat D66 het huidige aantal van 24 

zetels zal vasthouden. Van Mierlo is er snel bij om Borst terecht te wijzen: ze kan 
zich beter niet op een bepaald zetelaantal vastleggen.97  Tijdens een bijeenkomst in 
Krasnapolsky in Amsterdam op zi juni, slaat de schrik menig D66'er weer om het 
hart, als Borst verklaart dat de politiek leider van een partij in het parlement hoort 
te zitten en niet in het kabinet. Opnieuw lijkt een knoop doorgehakt. Of Els Borst 
is na de verkiezingen van mei 1998 geen minister meer, ofD66 zal na de verkiezingen 
opnieuw een nieuwe leider moeten zoeken. Het hoofdbestuur houdt echter vast aan 
lijn dat Borst lijsttrekker èn partijleider is.  98  

Ook wat timing betreft is de aankondiging van de kandidatuur van Borst slecht 
gekozen. Borst heeft het als minister van Volksgezondheid erg druk met haar porte-
feuille. Daardoor heeft zij minder ruimte voor haar rol als beoogd lijsttrekker. Tege-
lijkertijd wordt ze gedwongen om te reageren op de eerste verkiezingsperikelen die 
al in september 1997 beginnen. Zowel Van Mierlo als Borst zelf zullen achteraf toe-
geven dat Borst te vroeg als lijsttrekker is gelanceerd.99  

De keuze voor Borst heeft echter ook een voordeel. D66 zal bij de komende verkie-
zingen zeker verlies lijden. Door het lijsttrekkerschap van Borst wordt voorkomen 
dat de echte opvolger van Van Mierlo, De Graaf of Van Boxtel, zijn partijleiderschap 
moet beginnen met een nederlaag. Het is het enige positieve aan de leiderschaps- 
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wisseling die, zoals de meeste leiderschapswisselingen, voor het overige niet goed 
geregisseerd was. 

Het vertrek van Woiffensperger doet de vraag rijzen wie het fractievoorzitterschap 
van hem moet overnemen.  Thom  de Graaf en Roger van Boxtel zijn beide kandi-
daat. Een groepje van drie fractieleden voert gesprekken met de overige fractieleden 
en de bewindslieden en daaruit blijkt dat De Graaf een lichte voorkeur geniet boven 
Van Boxtel. Beide kandidaten kunnen daarmee leven. Bij de formele stemming in 
de fractie wordt het twaalf tegen negen in het voordeel van De Graaf.  100  

Zijn ontgroening volgt vrijwel meteen in de vorm van de 'varkenscrisis', eind 

1997. Minister van Landbouw Van Aartsen heeft de oorspronkelijke kabinetsplan-
nen, waarin een kwart van de varkenssector wordt gesaneerd, gewijzigd door com-
pensatie van de sanering vila terugdringing van de schadelijke stoffen in de mest 
mogelijk te maken. Dit na grote druk vanuit de sector. PVDA en VVD hechten aan de 
steun van de gehele coalitie voor dit plan en Van Aartsen heeft zijn lot als minister 
aan het plan verbonden. Daarmee komt De Graaf in een moeilijke positie te verke-
ren, want zowel de D66-bewindslieden als de Tweede-Kamerfractie van D66 houden 
vast aan het oorspronkelijke plan. Uit het kabinetsberaad lekt dat de D66-ministers 
hebben laten aantekenen dat ze tegen het plan-Van Aartsen zijn en de fractie van de 
Democraten weigert om over compromissen te praten. Minister Borst roept de 
D66-fractie publiekelijk op de eigen lijn vast te houden.'°' Het lijkt erop dat D66 op 
een kabinetscrisis afkoerst, zeker als ook het hoofdbestuur van D66 zich in de kwes-
tie mengt. Het bestuur dringt er bij de fractie op aan om niet voor de druk vanuit 
het kabinet te buigen en conform de oproep van vice-premier Borst de eigen lijn 
vast te houden.102  Maar de Democraten krijgen niet hun zin. Van Aartsen weigert 
de zaak op scherp te zetten door te dreigen met aftreden en dus moet D66 kiezen: 
i nb inden of breken. Het wordt inbinden. 103 

Bewogen in beweging 

in september 1997 is het conceptverkiezingsprogramma voor de periode 1998-2002 

gereed. Twee jaar heeft de programmacommissie eraan gewerkt. Maar het concept-
programma is nog maar net gepresenteerd, of binnen de partij ontbrandt een hefti-
ge discussie over de inhoud. 'Slecht van kwaliteit', 'irreëel' en 'volslagen onhaalbaar' 
zijn een aantal van de kwalificaties.104  Het voorstel om de Verenigde Naties te 
financieren uit een extra heffing op vliegtickets wordt als 'ridicuul' bestempeld, en 
ook het idee van een kernkabinet wordt 'volledig buiten de werkelijkheid' 
genoemd." Kort na de presentatie van het conceptprogramma blijkt dat de voor-
zitter van de programmacommissie, Michel van Hulten, zelf ook problemen heeft 
met de inhoud van het stuk. Hij heeft met name moeite met het streven naar een 
economische  groei van 3%. Van Hulten vindt dit standpunt strijdig met de milieu-
doelstellingen  van zijn partij, zo verklaart hij in het pardjblad Democraat.106  Forse 
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kritiek levert Van Hulten ook op de partijtop, die een aantal voorstellen van de pro-
grammacommissie zou hebben geschrapt. Hij stelt dat het bestuur de leden een 
'dictaat' oplegt en discussie in de partij daarmee onmogelijk maakt.  107  Van Hulten 
maakt met zijn uitspraken zijn positie onmogelijk. Daags na de publicatie van 
Democraat waarin Van Hulten afstand neemt van de doelstelling van 3% economi-
sche groei, treedt hij af als voorzitter van de programmacommissie. 

Ondertussen wordt in de media de positie van beoogd lijsttrekker Borst uitgebreid 
ter discussie gesteld. De D66-kiezers blijken meer gecharmeerd van  Thom  de Graaf 
dan van Borst en De Graaf wordt door velen als een betere lijsttrekker gezien. De 
poststemming voor de kandidatenlijst heeft uitgewezen dat De Graaf onder de 
D66-leden de meeste aanhang geniet. Borst kwam in de stemming als tweede uit de 
bus. Maar Borst als beoogd lijsttrekker vervangen door De Graaf gaat niet meer. 
Bovendien geniet De Graaf bij het grote publiek een relatief geringe naamsbekend-
heid.108  

Begin januari beraadt Borst zich op haar positie. Alle negatieve publiciteit over 
haar persoon is haar niet in de koude kleren gaan zitten. De D66-lijsttrekker vraagt 
zich af of het in het belang van de partij zou zijn indien ze zou terugtreden. Borst 
vraagt  Thom  de Graaf of hij haar positie zou willen overnemen, maar De Graaf laat 
weten een dergelijke stap niet verstandig te vinden. Na rijp beraad met familie, 
vrienden en de partijtop van D66 besluit Borst door te gaan als lijsttrekker.  109  

De verkiezing van de lijsttrekker mag dan een uitgemaakte zaak zijn, tijdens het 
verkiezingscongres van D66 moet het dan toch nog maar even werkelijkheid wor-
den, waarna alle ogen gericht zullen de nieuwe lijsttrekker die haar (of zijn) eerste 
toespraak in die functie zal houden. Behalve Borst heeft niemand anders zich kan-
didaat gesteld voor het lijsttrekkerschap en dus is haar verkiezing een formaliteit. 
Temidden van paarse bloemstukken en een paarse campagnebus wordt Els Borst 
door het 65  partijcongres tot lijsttrekker verkozen. 

r Haar maidenspeech als lijsttrekker draait om het karakter van 8)66, dat Borst 
typeert als redelijk, pragmatisch en fatsoenlijk, en om de wapenfeiten van de D66-
bewindslieden in het paarse kabinet: 

'Soms met herkenning, vaak met verbazing volg ik de media. "Ze luistert, ana-
lyseert, bemiddelt. Ze heeft tact en geduld, forceert niet. Zoekt overeenstem-
ming, niet de confrontatie. Betrokken bij problemen. Vrijzinnig en integer." 
Ze hebben het dan over de nieuwe lijsttrekker van D66. En als ik dat lees denk 
ik ja, dat is typisch D66 en daar ben ik trots op, maar soms denk ik wel eens: ze 
moeten eens weten hoe ik echt ben. ( ... ) 

De kracht van D66 is precies dat waar anderen meewarig over doen. Steeds 
weer is het onze opdracht duidelijk te maken dat juist onze opstelling onze 
politieke kracht is. Het gaat ons niet om het eigen gelijk, het gaat om de zaak 
zelf. Wij vinden dat partij-ideologie een povere raadgever is in het debat over 
de lastige vraagstukken waar wij in onze samenleving voor staan. En daarom 
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kiezen wij voor een politieke opvatting waarin fatsoen en redelijkheid centraal 
staan. 

Wij willen de samenleving zo inrichten dat alle mensen zich betrokken voe-
len bij hun omgeving, invloed kunnen uitoefenen op wat hun raakt en in de 
persoonlijke levenssfeer in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken. Niet de 
structuren, de wetten en de regelingen maken ons land, maar de inzet, de 
inspiratie en de capaciteiten van mensen. En dus moet de mens in de politiek 
centraal staan. Als individu, maar vooral als volwaardig lid van de samenleving. 

Vier jaar geleden maakte D66 het paarse kabinet. Een kabinet dat het goed 
heeft gedaan. Heel Nederland kan na het werk nog naar de winkel gaan. Heel 
Nederland profiteert 7an de honderdduizenden banen die erbij zijn gekomen. 
Heel Nederland weet dat de kleine criminaliteit daalt, dat er minder verdach-
ten worden heengezonden. Heel Nederland profiteert van investeringen in 
cultuur en in onze grote steden. Heel Nederland weet dat de huurstijging fors 
is gematigd. En heel Nederland weet intussen dat door de Medicijnenwet de 
prijzen van medicijnen dalen. ( ... ) 

Zonder D66 was dit kabinet er nooit geweest, was dit kabinet nooit wat 
geworden, en zal er geen volgend paars kabinet zijn.' 110 

Als vanouds wordt er op het congres ook weer een 'komisch' voorstel besproken. 
het Dir keer wordt in een amendement voorgesteld om dieren het recht te geven om in 
Tor- een referendum door middel van hun pootafdruk hun mening te geven over hun 
rste leeforrlsrindigheden. De programmacommissie vindt dit echter niet eerlijk ten  
:an- opzichte van dieren die geen poten hebben. Daarnaast worden problemen voorzien 
:eit. met duizendpoten. De programmacommissie kan de aanwezige leden echter niet 
arst overtuigen en onder grote hilariteit wordt het voorstel aangenomen. Het voorstel 

om rode kool voortaan paarse kool te noemen haalt het niet. 
arst 
66- 

Verdeeldheid in campagnetijd 

De verkiezingen in het voorjaar van 1998 lijken in de eerste helft van 1997 nog ver 
weg, maar toch is D66 dan al begonnen met de voorbereidingen van de verkiezings-
campagne. In januari 1997 is men begonnen met een campagne permanente. Iedere 
maand is in een provincie een groot aantal activiteiten georganiseerd. Op die 
manier is geprobeerd om de partij ook buiten de 'echte' campagne om onder de 
aandacht te brengen. Op afdelingsniveau is men dan al  begonnen met het schrijven 
van de verkiezingsprogram ma's en zijn de kandidaatstellingsprocedures geopend. 
Op landelijk niveau heeft her hoofdbestuur Ewout Cassee aangewezen als campag-
neleider en is begin mei het campagneteam operationeel geworden. Met campagne-
leider Ewout Cassee, die zich her liefst 'campagnedirecteur' laat noemen, heeft D66 
een echte manager in Ruis gehaald om de campagne te leiden. Cassee, oud-hoofd- 
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bestuurslid, wil de campagne leiden zoals hij een bedrijf zou leiden: direct aanstu-
ren, delegeren en een zakelijke benadering. Voor D66 is zijn stijl van leidinggeven 
'baanbrekend', de Democraten zijn niet gewend aan strakke leiding. 

De begroting voor de campagne is op iets meer dan i,i miljoen gulden gesteld. 11  
Een fondsenwervingscampagne brengt nog een kleine 350.000  gulden in het laatje, 
waarmee het totale budget op 1,4 miljoen gulden komt. Te weinig om een echt 
goede campagne te voeren en dus moet wederom veel free  publicity  gegenereerd 
worden. Wel maakt D66 voor het eerst gebruik van gekochte reclamezendtijd op 
televisie.  112  Ook wordt 5.000 gulden uitgetrokken voor een bescheiden campagne 
via internet (informatieverstrekking, de mogelijkheid om vragen te stellen aan de 
lijsttrekker,  audio-  en videofragmenten verkiezingscongres). Ook wordt voor de 
verkiezingen een speciale CD-rom uitgegeven: 'D66 kijkt verder'. 

Met het beperkte budget wil Cassee D66 inhoudelijk neerzetten. D66 als partij 
van de onorthodoxe oplossingen, en niet D66 als brug tussen PVDA en VVD. 'Mensen 
stemmen niet op een brug' heeft Borst gezegd en Cassee sluit zich daarbij aan. 113 
Wat Cassee betreft zal D66 een eventueel tweede paarse kabinet niet tot inzet van de 
verkiezingen maken"4, maar daar is fractievoorzitter De Graaf het niet mee eens. 
'Wil de kiezer dit kabinet daadwerkelijk continueren, honoreren en verder uitbou-
wen, dan moet hij voor het hart van het kabinet stemmen en dat is D66'115,  aldus de 
nieuwe fractieleider. Nadat bureau Interview in opdracht van D66 een kiezerson-
derzoek heeft gedaan (voor het eerst sinds jaren maakt de partij van deze mogelijk-
heid gebruik), is Cassee overtuigd.' 16 

Op z5 januari begint de D66-campagne in de Euromast in Rotterdam. De partij 
zoekt het letterlijk hoger op. De start van de campagne is al meteen ongelukkig: 
schaars geklede dames dansen op Braziliaanse muziek. Na de affaire-Bouterse een 
absolute misser en bovendien niet passend bij de nuchtere nononsensestijl van D66. 
De Democraten zullen er de hele campagne door worden achtervolgd. 

'D66 kijkt verder' is de leus die D66 tijdens de campagne voert. Een leus die vol-
gens de opvatting van Cassee vooral zou moeten slaan op de ideeën van zijn partij 
op het terrein van veiligheid, zorg, onderwijs en de erhouding tussen economie en 

L milieu, de belangrijkste campagnethema's van de Democraten. Maar wat in de cam-
pagne vooral de boventoon voert, is de lijn-De Graaf: de kiezers overtuigen van het 
feit dat D66 in de afgelopen kabinetsperiode veel heeft bereikt. Dat de partij de 
belangrijkste belofte van vier jaar geleden, de totstandkoming van het paarse kabi-
net, heeft waargemaakt, dat D66 in dat paarse kabinet een invloedrijke rol heeft 
gespeeld en zo veel van de andere verkiezingsbeloftes heeft ingelost. Dat het kabi-
netsbeleid het programma van D66 dicht heeft benaderd en dat dat beleid een ver-
volg verdient.117  

Uit de opiniepeilingen blijkt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
dat deze boodschap bij de kiezers totaal niet aanslaat (D66 zou tien tot twaalf zetels 
halen)118,  wat na de gemeenteraadsverkiezingen tot grote verdeeldheid leidt in de 
top van de partij.  119  Want een flink verlies werd verwacht, maar wanneer op woens- 
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dagavond 4 
maart de uitslagen binnendruppelen, wordt duidelijk hoe groot de klap 

is die D66 heeft gekregen. Maandenlang campagne voeren heeft weinig kunnen ver-
anderen aan de stemming onder de kiezers. D66 verliest op lokaal niveau maar liefst 

tussen de 50 en 70 (!) procent van haar zetels, 400 raadsleden raakt de partij kwijt en 
omgerekend is de uitslag van 4,9% van de stemmen goed voor slechts zeven zetels in 
de Tweede Kamer. 
'Tragisch', 'onverdiend', 'ontnuchterend', zo luiden de commentaren. Lijsttrek-

ker Borst, omringd door vertegenwoordigers van zo'n beetje alle media die Neder-
land rijk is, geeft op de avond van de lokale verkiezingen een duidelijke boodschap 
af: als de uitslag bij de landelijke verkiezingen op 6 mei net zo slecht is, dan zal D66 
nier aan een volgende regering deelnemen. De eerder gestelde grens wordt nog eens 
optetrokken: bij minder dan 12 zetels kiest D66 voor de oppositie. In de partijtop is 
toen het over deze boodschap echter niet eens.120  Sommigen, waaronder partij-
voorzitter Kok, vinden dat dreigementen negatief werken. Belangrijker vindt hij 
her dat n66 de vierde partijvan Nederland blijft. In de weken die volgen houden de 
Democraten het op een 'schemerzone: bij 15  zetels zal D66 zeker in kabinet gaan zit-
ten, hij H of 14 zetels misschien, bij 12 of minder niet. 

De dag na de gemeenteraadsverkiezingen kopt de Volkskrant. 'Verlies D66 maakt 
Paars  II  onzeker'. 121 Diezelfde dag bespreekt de partijtop van n66 het verkiezingsre-
sultaat. Vastgesteld wordt dat de boodschap 'zonder D66 geen Paars  II'  onvoldoende 
is aangeslagen. De koers moet om: de eigen positie van D66 en de eigen inhoudelij-
ke boodschap zullen zwaarder worden aangezet. In de weken die resten tot D-day, 6 
mei staat o66 voor de taak om de dramatische voorspellingen geen werkelijkheid te 
laten worden. De geruchtenstroom draait op volle toeren. D66 zou in crisis zijn en 

de partijtop zou overwegen om  Thom  de Graaf als tweede lijsttrekker naast Els 
Borst te positioneren. Dat laatste wordt door de D66-top niet hardop gezegd, maar 
de rol van De Graaf wordt na de gemeenteraadsverkiezingen wel belangrijker. De 
Graaf neem t een aantal zaken in de campagne voor zijn rekening, die normaal 
gesproken de I ijstirckker zou hebben gedaan, zoals het voeren van een aantal debat-
ten in her land. Door De Graaf meer als 'schaduwlijsttrekker' te laten optreden, 
hopen  dc  Dcm oc ra ten het vernieuwende element in de campagne te brengen en 
meer jonge kiezers aan te spreken. 122  

Something  Els 

Campagneleider Cassec is erg te spreken over Els Borst als lijsttrekker. 'Met Els heb-
ben we een persoonlijkheid in huis die haar mannetje staat, ook in dat gevecht van 
de  mastodon  ten. Daar wordt ze niet warm of koud van. Ze kan met haar wenkbrau-
wen een vergadering sturen. Met zo'n persoonlijkheid kom je een heel eind°23, ver-
klaart Cassee. 

Afgesproken wordt dat de vier bewindslieden een grote rol zullen spelen in de 
verkiezingscampagne Zij zullen het beleid dat D66 de afgelopen vier jaar in het 
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paarse kabinet heeft gevoerd 'verkopen'. De D66-ministers Wijers en Sorgdrager 
voelen er echter niets voor om in de Tweede Kamer plaats te nemen als D66 in de 
oppositie belandt. Zij staan dan ook niet op de kieslijst van D66, tot teleurstelling 
van Van Mierlo.  124  Van Mierlo is wel beschikbaar voor kandidatenlijst, uit solidari-
teit met Borst. Als D66 niet opnieuw gaat regeren, zullen ze samen de D66-fractie in 
de oppositie aanvoeren, zo is de afspraak. 125 

Alle D66-bewindslieden stellen zich aanvankelijk beschikbaar voor een tweede 
termijn. Nieuwe ontwikkelingen strooien echter roet in het eten. Sorgdrager krijgt 
ruzie met Docters van Leeuwen en maakt vlak voor de verkiezingen bekend dat ze 
geen tweede periode als minister wil optreden.126  Hans Wijers draait tijdens de 
campagne nog wel volledig mee, maar daarna laat ook hij weten weg te willen. Met 
het vertrek van Wijers verliest D66 een van haar meest aansprekende figuren en 
gedroomd partijleider. 127 

De Tweede-Kamerverkiezingen van 1998 betekenen voor de Democraten het ver-
trek van een complete generatie D66-politici. Behalve Van Mierlo, Wolifensperger, 
Wijers en Sorgdrager vertrekken nog meer bekende gezichten van D66. Jacob 
Kohnstamm neemt een jaar vrijaf van de politiek. Dick Tommel trekt zich terug 
omdat hij vindt dat hij op een te lage plaats op de kandidatenlijst is gezet. En Aad 
Nuis houdt er vanwege zijn leeftijd (bijna 65) ook mee op. 

In de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen wordt Els Borst gepresenteerd 
als  Something  Els. Cabaretier Arjan Ederveen wordt ingehuurd om als reclamegoe-
roe  Rudolph  Roché de promotiefilm van D66 inhoud te geven, hetgeen resulteert in 
een unieke, licht absurdistische promotiefilm.128  In het STER-spotje van de partij 
wordt met een roerstokje met het D66-logo rode en blauwe verf gemengd tot paars. 
Youp van 't Hek en Maarten 't Hart maken reclame voor D66 in de verkiezingsspe-
cial van het partijblad Democraat. 

Inhoudelijk is de campagne van D66 echter zwak. Aan de ene kant presenteert de 
partij een breed scala van belangrijke punten (onder meer op het terrein van onder-
wijs, zorg, veiligheid, milieu en economie), waaruit de D66-mentaliteit moet blij-
ken. Aan de andere kant is dit pakket zo breed dat het aan een aantal duidelijk her-
kenbare speerpunten ontbreekt. Bovendien zijn de stellingnamen weinig opzienba-
rend. De partij weet zich inhoudelijk niet duidelijk te onderscheiden van de andere 
partijen. 

De belangrijkste oorzaak is ook nu de verschillende opvattingen binnen de partij-
top over de uit te dragen boodschap: moet D66 de eigen identiteit benadrukken of 
juist inzetten op een tweede paarse kabinet? Na afloop van de campagne zal Hans 
Wijers forse kritiek uiten op de campagnestrategie van D66. 'Campagne voeren is 
oorlog voeren. Dat betekent een heldere strategie kiezen, duidelijke lijnen uitzetten 
en duidelijke afspraken maken over wat wel en niet gebeurt. In campagnetijd moe-
ten de touwtjes aangetrokken worden door duidelijke beslissingen te nemen en de 
rollen te definiëren. Dat kan D66 dus niet goed"29, zo stelt de vertrekkende D66-
minister. Zijn uitspraak is een steunbetuiging voor campagneleider Cassee, die voor 
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de campagne al met de partijtop van mening verschilde over de te volgen strategie 

en di e tijdens de campagne veel kritiek op zijn 'gedisciplineerde' manier van cam- 

pagne 

In het verleden werd badinerend over 'de lijst-Van Mierlo' gesproken, maar in 1998 

kan met enig recht gesproken worden over de lijst-Kok en de lijst-Bolkestein. In het 

geweld tussen Kok en Bolkestein, met als belangrijkste items de vragen wat de 

grootste partij wordt en wie de premier, komt de mentaliteitsaanpak van D66 niet 
naar voren. De partij wordt volledig weggedrukt en eigenlijk komt alleen de bood-
schap over dat D66 nodig is voor een tweede paars kabinet. 

Tijdens het traditionele lijsttrekkersdebat aan de vooravond van de verkiezingen, 
is Els Borst op haar best.13' Aan het eind van het debat stelt Borst dat het bij verkie-

zingen toch niet louter draait om getallen, maar dat het zou moeten gaan over de 
kwaliteit van de samenleving: 'we hadden het ook even moeten hebben over 
gezondheidszorg, het onderwijs en dat soort zaken', een uitspraak die veel kiezers 
aanspreekt. 132  PVDA-lijsttrekker Kok verrast aan het eindvan het debat met een ver-
kapt stemadvies: 'Zonder D66 geen paars  II,  dus....'  En ook VVD-leider Bolkestein 
spreekt de hoop uit dat D66 groot genoeg blijft om de paarse coalitie te kunnen 
voortzetten. 133 

D-day 

De avond van de verkiezingsdag gaat de strijd om de vierde plaats. In de laatste opi-
niepeiling voor de verkiezingen staat n66 op tien zetels en GroenLinks, de partij 
waarvan in middels wel duidelijk is dat die flink zal winnen, op veertien. 134 Als de 
eerste voorlopige uitslagen binnendruppelen, staan de Democraten op dertien 
zetels en GroenLinks op twaalf ' 5  Alleen dat al doet bij de Democraten, bijeen in 
Amsterdam, gejuich opgaan. Want als men bij de Democraten ergens bang voor is, 
dan is het dat GroenLinks groter zal worden dan D66.136  

Uiteindelijk krijgt D66 veertien Kamerzetels toebedeeld. En alsof er helemaal 
geen tien zetels zijn verloren, lijkt de partij zowaar opgelucht over de uitslag. Partij-
voorzitter Kok merkt zelfs laconiek op dat D66 grote winst heeft geboekt. 'De uit-
slag van de gemeenteraadsverkiezingen was goed voor zeven Kamerzetels. We krij-
gen nu veertien zetels van de kiezer. Dat is een verdubbeling in twee maanden 
rijd'12 , zo redeneert hij. En ook bij veel andere Democraten overheerst een gevoel 
van opluchting. Lijsttrekker Borst is 'niet ontevreden' met de uitslag.138  Campagne-
leider Cassee stelt dat D66 het op twee na beste resultaat in haar geschiedenis heeft 
gehaald en de dalen voor D66 steeds minder diep lijken te worden.139  En ook Hans 
van Mierlo vindt niet dat D66 het slecht heeft gedaan. D66 zit immers nog steeds 
hoven het gemiddelde dat de partij in 32 jaar heeft gehaald, zo redeneert de voorma- 
lige partij leider. 140 
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De partijtop zal in de weken na de verkiezingen vanuit de achterban veel kritiek 
krijgen op de zelfgenoegzame manier waarop er op de verkiezingsuitslag wordt 
gereageerd.  141  Terecht zijn die reacties niet geheel. Vergeleken met de uitslag van de 
Provinciale-Statenverkiezingen in 1995 is de uitslag niet slecht. Bij die verkiezingen, 
een jaar na het aantreden van het eerste paarse kabinet, behaalde D66 9% van de 
stemmen, goed voor veertien Tweede-Kamerzetels. Sinds die tijd is de partij niet 
verder weggezakt. De 24 zetels die de partij in 1994 behaalde, lijken daarmee een tij-
delijke uitschieter te zijn geweest. Kenmerkend voor de schommelingen die de par-
tij door de jaren heen heeft meegemaakt, is dat zowel de pieken als de dalen op een 
steeds hoger niveau zijn komen te liggen. Ook de verkiezingsuitslag van 1998, hoe 
negatief die ten opzichte van 1994 ook is, ligt nog altijd boven het gemiddelde aan-
tal zetels dat D66 de afgelopen drie decennia heeft gehad. De uitslag is ook minder 
desastreus dan de peilingen vlak voor de verkiezingen voorspelden. Voor het eerst 
verslaat D66 de opiniepeilingen. 

De lage stand in de peilingen is een belangrijke reden waarom de uitslag uiteinde-
lijk meevalt. Vlak voor de verkiezingen is voor iedereen duidelijk dat de PVDA van 
Kok zal winnen en het premierschap van Kok is daarmee verzekerd. Hierdoor 
wordt de noodzaak om op de PVDA te stemmen kleiner en kiest een deel van het 
electoraat ervoor om D66 een steuntje in de rug te geven om zo het tweede paarse 
kabinet veilig te stellen. Behalve de vraag wie er premier wordt, is het immers ook 
zaak om D66 binnenboord te houden. Dat de Democraten uiteindelijk nog veertien 
zetels halen, is dan ook voor een deel te danken aan de wens bij veel kiezers om het 
tweede paarse kabinet tot stand te brengen. De boodschap dat een stem op D66 een 
stem op paars zou zijn, door de D66campagnestaf aanvankelijk met matig succes 
gehanteerd, doet pas opgeld op het moment dat de partij tot onder de kritische 
grens zakt.  142  Dat paars  II  een belangrijke motivatie is om D66 te stemmen, is ook 
zichtbaar in de opiniepeilingen die na de verkiezingen worden gehouden, en waarin 
D66 opnieuw verder wegzakt.  143  Anders dan bij voorgaande verkiezingsnederlagen 
blijft het aantal leden van de partij deze keer stabiel. Na de nederlaag in 1972 verlie-
ten de Democraten in groten getale hun partij, totdat er nog enkele honderden over 
waren. In 1982 zegden enkele tientallen hun lidmaatschap op, maar bleef een massa-
le uittocht uit. Anno 1998 wordt de nederlaag niet gevolgd door een daling van het 
ledental, integendeel; in de maanden die op de verkiezingen volgen melden zich 
enkele honderden nieuwe leden aan. Mensen die geschrokken zijn van de klap die 
de partij heeft gekregen en die door zich aan te melden als lid hun steun aan de par-
tij willen betuigen. 

Het tweede paarse kabinet 

Volgens sommigen kan D66 na de verkiezingsnederlaag beter in de oppositie gaan. 
Daar zal voor de Democraten een mooiere toekomst zijn weggelegd dan in een 
tweede paars kabinet.  144  Echter, vanaf het begin van de verkiezingscampagne heb- 
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ben de drie coalitiepartijen er geen twijfel over laten bestaan na de verkiezingen in 
dezelfde samenstelling verder te willen regeren. En ondanks het pak slaag dat D66 

bij de verkiezingen heeft gekregen, is veertien zetels voor de Democraten voldoende 
om serieus aan regeringsdeelname te denken. Er doet zich een opmerkelijke situatie 

voor: D66 heeft zoveel verloren, dat de partij rekenkundig niet nodig is voor de vor-
ming van een tweede paars kabinet. Maar iedereen beseft dat D66 voor die combi-
natie toch opnieuw nodig zal Zijn.  145 Ondanks de forse nederlaag heeft D66 daar-
mee een ijzersterke onderhandelingspositie. 

Thch zijn de Democraten niet echt zeker van hun zaak. Is het wel verstandig om 
weer mee te doen, vraagt men zich in de partijtop -terecht- af. De kans dat de partij 
opnieuw zal verliezen na een tweede regeerperiode, is groot. Vanwege deze twijfel 
kiezen de Democraten aanvankelijk voor een vertragingsstrategie. D66 adviseert het 
staatshoofd om een pre-informateur te laten onderzoeken of D66 de ruimte krijgt 
om als volwaardige partner aan de kabinetsformatie deel te nemen.146  Deze pre-
informatie wordt geleid door PVDA-informateur De Vries, die met de partijen 
afzonderlijk en in een later stadium gezamenlijk gesprekken voert. In zijn eindver-
slag schrijft De Vries dat de drie partijen onderhandelingen zullen starten over de 
vorming van een regering 'zonder voorwaarden vooraf'. Maar D66, nog steeds niet 
overtuigd van deelname, stemt niet in met deze formulering. De Democraten heb-
ben namelijk wèl voorwaarden vooraf. Ze willen als volwaardige partner worden 
beschouwd en, zo blijkt nu, er zijn een aantal 'zaken van eminent belang' die de 
Democraten als programmapunten in een te vormen regeerakkoord terug willen 
zien: het mogelijk maken van de gekozen burgemeester, extra geld voor de gezond-
heidszorg, verbreding van het ziekenfonds met zelfstandigen, overname van het 
t66-initiatiefvoorstel voor euthanasie en extra investeringen in het onderwijs en de 
kwaliteit van de leefomgeving.'47  

Na twee weken zijn partijbestuur, fractie en de in deze geconsulteerde Adviesraad 
van D66 het eens over de wenselijkheid om aan paars  II  deel te nemen. Dankzij de 
bereidheid hij PVDA en VVD om D66 als volwaardige derde partner te laten deelne-
men en de 'zaken van eminent belang' van de Democraten te erkennen, schuift de 
partij ondanks het verlies aan bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering. 148 
Wim Kok, Els Borst en Gerrit Zalm worden namens de drie partijen aangewezen als 
formateurs. Een opmerkelijke keuze: drie bewindslieden uit het oude kabinet wor-
den belast met de vorming van het nieuwe. Tegelijkertijd is de keuze om alledrie de 
partijen een formateur te laten leveren symbolisch voor het feit dat PVDA en VVD aan 
de Democraten willen laten zien dat ze D66 als volwaardige partner beschouwen. 
De twee beoogde coalitiepartners zijn er nog niet zeker van ofD66 ook echt aan een 
tweede paars kabinet wil meedoen.149 jacques Wallage,  Thom  de Graaf en Frits 
Bolkestein tredei, op als onderhandelaar namens hun partij. 

De zaken van eminent belang' moeten D66 het tweede paarse kabinet binnen-
loodsen. Op 3 juni is het belangrijkste obstakel hiervoor uit de weg geruimd, wan-
neer n66 akkoord gaat met een compromis over de gekozen burgemeester. Burgers 
zullen zich in de toekomst in een raadplegend referendum kunnen uitspreken over 
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door de gemeenteraad geselecteerde kandidaten. Alleen bij zwaarwegende factoren 
kan de minister van Binnenlandse Zaken afwijken van de uitslag van het referen-
dum. Een speciale staatscommissie zal advies uitbrengen over een rechtstreeks geko-
zen burgemeester. Ook over de rest van het nieuwe regeerakkoord worden de drie 
partijen het eens en op i6 juli scharen de drie fracties zich achter de concepttekst.150  
Op zo juli wordt demissionair premier Kok benoemd tot formateur. 

De uitslag van veertien zetels is goed voor twee, hooguit drie ministersposten. Een 
bewindspersoon in de buitenlandhoek heeft hierdoor niet de prioriteit van het 
onderhandelingsteam van de Democraten, met als consequentie dat Hans van 
Mierlo niet zal terugkeren als minister. Minister van Binnenlandse Zaken worden 
wil de voormalig partijleider niet.'  51  Op  8 juli geeft Van Mierlo op een persconfe-
rentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken aan niet beschikbaar te zijn voor 
een tweede termijn als minister. 152 

Op 7 mei heeft de nieuwe fractievoorzitter Els Borst laten weten dat D66 de eis 
voor een derde ministerspost wel wil laten vallen, indien de partij twee zware posten 
krijgt.  153 Naast Borst op vws willen de Democraten graag een tweede zware minis-
terspost binnenhalen, bij voorkeur Economische Zaken of Binnenlandse Zaken. 
Ook voor de optie om vws te laten vallen ten gunste van EZ en Binnenlandse Zaken 
staan de Democraten open. Voor Economische Zaken is Alexander Rinnooy Kan 
kandidaat, omdat Hans Wijers een tweede termijn heeft afgeslagen. Voor Binnen-
landse Zaken zou De Graaf in aanmerking kunnen komen.  154  Dat Borst een andere 
ministerspost zal gaan bezetten, is onwaarschijnlijk.155  Maar Binnenlandse Zaken 
gaat uiteindelijk naar de PVDA en Economische Zaken, een departement dat de 
Democraten gedurende één weekend in handen hebben, gaat naar de VVD. Het 
D66-idee van een minister voor communicatie- en mediabeleid verdwijnt helemaal 
van tafel.  156  

Op 24 juli worden de formatieonderhandelingen plotseling afgebroken. De VVD 

weigert om D66 ter compensatie van de derde ministerspost het staatssecretariaat 
van Sociale Zaken te geven. D66 eist in reactie hierop toch drie in plaats van twee 
ministers. Drie dagen duurt de tussentijdse crisis. Deze dagen zijn nodig om de 
derde ministerspost voor D66 te creëren in de vorm van een minister van Grote Ste-
den- en Integratiebeleid (GsI in de volksmond) •157  Aan het eind van de formatie 
keert Borst terug op Volksgezondheid (vws). Borst wordt daarnaast vice-premier 
namens D66. Hayo Apotheker wordt minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij en Roger van Boxtel krijgt de nieuwe post van Grote Steden- en 
Integratiebeleid. Gerrit Ybema en Annelies Verstand zijn de D66-staatssecretarissen 
op respectievelijk Economische Zaken en vws. 

Na een eerste informatieronde onder leiding van Klaas de Vries, de echte infor-
matieronde onder leiding van het trio Kok, Zalm en Borst en de formatie door 
beoogd premier Kok, is op 29 juli het tweede paarse kabinet rond. D66 heeft meer 
uit de formatie weten te halen dan wat op basis van veertien zetels zou mogen wor-
den verwacht.  Thom  de Graaf krijgt dan ook veel lof toegezwaaid voor de wijze 
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ren waarop hij, tussen de ervaren politici Wallage en Bolkestein, de formatieonderhan- 
en- delingen heeft gevoerd.158  
ko- 
Irie 
150 'Mister D66' vertrekt 

Hans van Mierlo was graag nog een periode minister van Buitenlandse Zaken 
Elen geworden. Hij had zich daarvoor publiekelijk gekandideerd, maar door de terugval 
het van zijn partij zit dat er niet in. Voor de kabinetsformatie staat Buitenlandse Zaken 
van niet op het lijstje van de D66-onderhandelaars De Graaf en Borst. Wanneer tijdens 
den  dc  formatie duidelijk wordt dat een tweede periode op Buitenlandse Zaken er niet 
tife- inzit, besluit Van Mierlo dat voor hem het moment is gekomen om zich geheel uit 
'oor de politiek terug te trekken Op 18 augustus laat Van Mierlo in een brief aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer weten zijn lidmaatschap van de Kamer te beëindi- 
t eis gen: 

Mevrouw de Voorzitter, hiermede bericht ik U dat ik het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal met ingang van heden beëindig. 

liet besluit hiertoe - zo kort na de verkiezingen - verdient in het bijzonder 
tcgenover u enige nadere toelichting. Vanzelfsprekend vind ook ik dat een van 
de kiezers verkregen mandaat in principe moet worden uitgevoerd. In ons sys-
teern client dat binnen het grotere mandaat dat de partij waartoe men behoort 
van de kiezer heeft gevraagd en gekregen. Het is in die context dat ik tot de 
conclusie ben gekomen dat het tegenover de kiezers die op mijn partij hebben 
gestemd— en ook tegenover die kiezers die op mij persoonlijk hebben gestemd, 
veran t-woord is dat ik mij terugtrek. Daarin speelt de uitslag van de verkiezin-
gen, waarvoor ik medeverantwoordelijkheid draag, een rol. Maar ook de over-
weging dat een regeringsfractie die bijna gehalveerd is zich zo effectief en har-
monieus mogelijk moet kunnen inrichten op een nieuwe profilering, als men 
dat wil. Bij de beoordeling daarvan zijn niet alle aspecten, en zeker niet de 
gewichten daarvan, voorzienbaar als men zich opgeeft voor de kandidatenlijst. 
Ik heb mijn beslissing geheel alleen genomen, zonder een ander belang voor 
ogen te hebben dan ik heb aangegeven. 

Na t\vee&mdertig jaar beëindig ik hiermee mijn politieke loopbaan. ik heb 
het steeds een grote eer gevonden om lid te zijn van het parlement en ben 
dankbaar voor bijna alles wat ik er heb geleerd en afgeleerd. (...)'159 

Het vertrek van Van Mierlo is een afscheid dat wordt gepresenteerd als zijnde vrij- 
Lor- willig, maar dat Litelijk door de omstandigheden gedwongen is. Hoewel er bij zijn 
loot vertrek lovende -,voorden zijn, is de sfeer in de partij er tegelijkertijd een van 'goed 
wet - dat-te weggait'. 1)66 lijkt Hans van Mierlo niet meer nodig te hebben of te willen 

hebben. Zijn ministerschap is ook in de ogen van veel Democraten geen succes 
zij ze 
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geweest, dus is het beter zo. Het is een 'afscheid zonder bloedvergieten'161, maar 
iemand met de verdienste van Hans van Mierlo had een ander afscheid verdiend. 

In oktober 1998 wordt Van Mierlo benoemd tot minister van Staat. Op het voor-
jaarscongres in 1999 wordt Van Mierlo door partijvoorzitter Kok benoemd tot ere-
voorzitter van D66. 

Investeren in D66 

De verkiezingsnederlagen bij de gemeenteraadsverkiezingen en, in mindere mate, 
bij de Tweede-Kamerverkiezingen hebben grote gevolgen voor de partij. In de eerste 
plaats bezet de partij vergeleken met de voorgaande periode grofweg de helft van de 
zetels in de vertegenwoordigende lichamen. Die halvering heeft grote gevolgen voor 
het - functioneren van de fracties en de mensen die daarvan deel uitmaken. In de 
tweede plaats heeft de halvering gevolgen voor de partijfinanciën en in het verleng-
de daarvan de partijorganisatie. Van een heel andere aard, maar minstens zo belang-
rijk, zijn de gevolgen voor de positie van de partij in het politieke krachtenveld. 

Kort na de Tweede-Kamerverkiezingen in mei 1998 presenteert het wetenschap-
pelijk bureau van D66 de nota 'Investeren in D66', een analyse van de hand van Ger-
ard Schouw en Christiaan de Vries over de inhoud, Organisatie en strategie van D66 
na 6 mei. Het SWB is van mening dat D66 te veel bezig is met de huishoudelijke 
organisatie en te weinig met de inhoudelijke organisatie. Hoewel de bewindslieden 
uit het eerste paarse kabinet enkele successen hebben geboekt, wordt deze regeerpe-
riode voor D66 toch vooral gekenmerkt door ingekeerdheid, gebrek aan visie, durf 
en chaos. Daardoor heeft de partij de basis die de totstandkoming van 'paars' legde 
voor een keerpunt in de politieke verhoudingen niet benut. 'Of het nou ontbrak 
aan verbeeldingskracht of aan durf, er is te vaak sprake geweest van passiviteit in 
plaats van dynamiek. Achteraf beschouwd zijn te weinig de relevante ontwikkelin-
gen in de samenleving tot uitgangspunt genomen voor nadere beschouwing, laat 
staan voor de feitelijke strategiebepaling.'162  Het stuk is een pleidooi voor een meer 
samenhangende visie, nadenken,over de partijorganisatie (democratie versus doel-
matigheid) en het strategisch versterken van de partij. 

De swB heeft meer kritiek. Mede doordat Van Mierlo in het kabinet zat, heeft het 
ontbroken aan een heldere politieke koers. De combinatie van partijleider en minis-
ter werkte beknellend. Ook de aanwijzing van Borst als lijsttrekker heeft verbazing 
gewekt. Daardoor bleef volgens de auteurs het beeld van een 'zwakke partij, die 
voornamelijk tegen zichzelf vecht en in strategisch opzicht stuurloos functioneerde. 
Er is sprake geweest van een machtsvacuüm in inhoudelijk, strategisch en organisa-
torisch opzicht.'163  'Verkeerde afwegingen zijn gemaakt als het gaat om de procedu-
re, het tijdstip en de voorbereiding van de wisselingen in de partijleiding. ( ... ) 
Zeker in de eerste 2,5 jaar van deze regeerperiode is de fractie te weinig zichtbaar 
geweest. Er werd eerder gezocht naar het compromis in plaats van de confrontatie, 
zodat het dualisme in de verhoudingen wel teloor moest gaan.' 164  Paars werd teveel 
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als 'van ons' beschouwd en de pragmatische houding verwaterde daardoor tot een 

tactische houding. 
Forse kritiek is er ten slotte op de profilering van de Tweede-Kamerfractie, het 

gebrek aan leiderschap, aan een herkenbare boodschap, een heldere strategie, een 
adequate partijorganisatie en naar buiten toe gerichtheid. 

Uiteraard is niet iedereen blij met de harde woorden van het wetenschappelijk 

bureau.'65  De publicatie van het swB-rapport leidt tot krantenkoppen als '1366 lege 
huis met weinig durf en visie', 'D66 verkeert inhoudelijk en organisatorisch in een 
crisis en 'Borst had Van Mierlo niet moeten opvolgen.'166  

te B i i i ti en het hoofdbestuur wordt op dat moment al hard nagedacht over professio- 
le na 11 se ring van de partij organiatie en verbetering van de communicatie. Op de dag 

van de gemeenteraadsverkiezingen is het rapport van de hoofdbestuurscommissie 
Ie Kiezersband verschenen, waarin wordt aangekondigd dat een cultuurwijziging bin- 
g- nen D66 noodzakelijk zal zijn om de toekomst van de partij veilig te stellen. Voor de 
g- langere termijn 'zijn een onderscheidende en consistente boodschap enerzijds en 

een professionele communicatiefunctie anderzijds essentiële voorwaarden', aldus de 
commissie. 'Vooreerst betekent dit dat we afscheid nemen van een tijdperk waarin 
ons idealisme amateuristisch vorm kreeg. Het millenniumprobleem van D66 is de 
overgang van het oude familiebedrijf naar een professionele organisatie."67  

ke Op 9 mei 1998 bereikt het hoofdbestuur overeenstemming over een omvangrijk 
en pakkct aan maatregelen om de partij te heractiveren en te professionaliseren.  168  Het 

resultaat is een zogenaamde 'bestuursvisie', die in augustus 1998 naar de leden wordt 
irf gestuurd Onder de titel 'Door de verandering. D66 op de drempel van de volgende 
de eenw' 169 constateert het hoofdbestuur dat het beeld van D66 herkenbaarder moet 
ak worde  ii.  Di t wil het hoofdbestuur op twee manieren bereiken: verbetering van de 
in organisatie en communicatie in de partij en de vorming van nieuw ideeëngoed en 

de mensen die daaraan uitvoering gaan geven. 
Lat Vooral op organisatorisch gebied wil het hoofdbestuur een stroom aan wijzigin- 
er gen doorvoeren. Een aantal veranderingen betreft wijzigingen in het huishoudelijk 

reglemenu met het doel de reglementen te vereenvoudigen en zo de partij slagvaar- 
diger te maken. Het hoofdbestuur zelf zal worden ingekrompen (het onderscheid 

er tussen hoofdbestuur en dagelijks bestuur komt te vervallen), op afdelingsniveau zal 
is- schaalvergroting  worden doorgevoerd. Het partijblad-van-het-eerste-uur Demo- 

g ena'zt, dat eerst tien keer per jaar verscheen, wordt eenglossy kwartaalblad. Daarnaast  
lie  komt er een nieuw frequent verschijnend tijdschrift met politiek nieuws: DiXiT.170  

Ie. De nadruk zal (versneld) komen te liggen op elektronische informatieverstrekking  
(e-mail).  Werving, training en loopbaanbeleid zullen meer aandacht krijgen. Het 
hoofdbestuur wil de programmacommissie omvormen tot een permanente hoofd- 
bestuurscommissie die ook de congressen gaat voorbereiden. Daarnaast zullen poli- 

at tieke podia nieuwe stijl worden gehouden en wordt het partijreferendum inge- 
e, voerd. Het Wetenschappelijk Bureau zal meer naar maatschappelijke problemen 
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gaan speuren en deze op de politieke agenda plaatsen. De programmacommisie 
gaat de volledige politieke ideeënvorming binnen de partij organiseren. 171 

'De slechte uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was de zet die voor het 
hoofdbestuur de steen van de vernieuwing aan het rollen bracht', verklaart partij-

voorzitter Kok. Alle verandering moet gericht zijn naar buiten. De actuele politieke 

profilering is aan onze drie fracties. De partij moet naar buiten toe inspireren met 
middellangetermijn-politiek en met een Organisatie die stimuleert politiek actief te 
worden.'172 Veel van de plannen van het hoofdbestuur behoeven nog nadere uit-
werking, maar het bestuur hoopt de meeste maatregelen in de loop van 1999 te kun-

nen invoeren. 

Partijfinanciën 

Het is alweer lang geleden dat er echt iets te doen was over de financiële situatie van 
de partij. Sinds die tijd is het een stuk beter gegaan. Maar helemaal uit de proble-

men is de partij nog niet, niet definitief althans. Verkiezingscampagnes blijven nog 
steeds een grote aanslag op de partijkas. Eind 1997 vertoont de balans van D66 een 

tekort van i26.000 gulden.173 Geen goed uitgangspunt met een verkiezing5j 
voor de boeg. De campagne kost vervolgens nog eens een half miljoen meer dan 
begroot. 174  Het gereserveerde budget kan dat gelukkig hebben, omdat iedere extra 

uitgave van campagnedirecteur Cassee verplicht gepaard ging met een extra bron 
van inkomsten (meestal een bedelactie). Voor de nog komende campagnes (provin-

ciale Staten en Europees Parlement in de eerste helft van 1999) zal echter weinig geld 

beschikbaar zijn. Penningmeester Van Lente maakt zich daarover echter geen zor-
gen. 'Zolang de campagnebudgetten van de grote politieke partijen elkaar niet veel 
ontlopen, maakt het voor de verkiezingsuitslag vrijwel niets uit of je een half mil-
joen meer of minder uitgeeft. Een goede performance van  Thom  de Graaf of een 
uitstekende opmerking van Els Borst zijn in die omstandigheden waarschijnlijk veel  

effectiever dan alle spotjes, deurhangers, posters, campagnedemocraten of bijeen-
komsten in zaaltjes bij elkaar." 

De nederlaag bij de verkiezingen van 1998 heeft tot gevolg gehad dat de Bestuur-
dersvereniging van D66 ter ziele is gegaan. Omdat de inkomsten van de Bestuur-
dersvereniging bestond uit bijdragen van de D66-bestuurders, werd met het ver-
dwijnen van vele D66-volksvertegenwoordigers ook de geldkraan van de vereniging 
dichtgedraaid. 176  Voor de tweede helft van 1998 worden alle uitgaven van de partij 
teruggeschroefd naar een minimale hoogte. De touwtjes moeten weer worden aan-
gehaald. In de voorstellen van het hoofdbestuur worden de contributie inkornStl 

omhoog gebracht, een impopulaire maar noodzakelijke maatregel. Op  het najaars-

congres wordt op voorstel van het hoofdbestuur een nieuwe contributieregelmg 
ingevoerd. Het doel van de nieuwe regeling is de contributie-inkomsten van de par-
tij te verhogen en de lasten beter te spreiden over de leden. De  contribLitieverhogillg 
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is nodig om de plannen van het hoofdbestuur, zoals die zijn voorgesteld in 'Door de 

verandering', te kunnen 

Opschudding 

Na de verkiezingsnederlagen in het voorjaar van 1998 is in de partij het woord 'ver- 

ni ei gaan rondzingen. Eerst kwam het wetenschappelijk bureau meteen ana- 

lyse van de verkiezingsnederlaag. Daarna volgde het hoofdbestuur met plannen om 
de partijorganisatie beter te laten functioneren. Eén groep partijleden doet met 

name van zich spreken. Ze noemen zich Opschudding', ruim zestig voornamelijk 

jonge n66 ets. Bij nader inzien blijkt het te gaan om een groep (oud-)Jonge Demo-
craten, gefrustreerd door Je verkiezingsnederlaag en overtuigd van het feit dat het 

binnen D66 allemaal anders moet.178  Opschudding wil (zoals de naam al zegt) de 
partij opschudden. Dat blijkt duidelijk uit het woordgebruik van de beweging. De 
partij moet vernieuwd worden en daadkracht uitstralen, het moet allemaal ambiti-
euzer en het moet duidelijker. Lousewies van der Laan, aanvoerster van Opschud-
ding verwoordt het als volgt: '1366 heeft een uitstekend product, maar de verpak-
king moet beter. '179 

Maar liefst zevenentwintig moties dient Opschudding in voor het partijcongres 
in Gouda op 2E november 1998, moties waarin de aangehaalde retoriek terugkomt, 
maar die verder weinig samenhang vertonen. Een van de belangrijkste, en tevens 
het meest controversiële voorstel van Opschudding betreft de toevoeging 'sociaal-
liberaal' als ondertitel van de partij. Naast een etiket wil Opschudding dat D66 nu 
eindelijk eens een beginselprogramma opstelt. Verder wil Opschudding dat de par-
tijkieur, groen, verandert in geel, en dat de Adviesraad wordt afgeschaft, evenals de 
regionale vertegenwoordigers in het hoofdbestuur. En ondanks dat het congres dit 
voorstel eerder al heeft weggestemd, moet de functie van partijvoorzitter een volle-
dig betaalde functie ss.orden.180  

De vaak niet eens nieuwe voorstellen van Opschudding gaan vooral over de 
vorm, maar nier over de inhoud: er moet een basisdocument komen, er moet een 
etiket op de partij geplakt worden, groen moet veranderen in geel.  181  Opschudding 
hoopt met uiterlijke aanpassingen de boodschap beter te kunnen overbrengen, 
maar welke boodschap, op die vraag moet ook Opschudding het antwoord schuldig 
blijven. Aardig bedach te en goedbedoelde voorstellen, maar verder vooral veel reto-
riek. Maar ook retoriek kan voor opschudding zorgen. 

Het congres in Gouda op a, november 1998 staat grotendeels in het teken van 
Opschudding. De partijleden die het congres bezoeken worden geconfronteerd 
met een levensgroot geel kuiken (het symbool van Opschudding) en krijgen een 
boekwerkje  uitgereikt waarin de vernieuwingsvoorstellen van Opschudding staan, 
de zevenenvjjg moties die uitvoering moeten geven aan hun ideeën. De deelne- 
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mers aan Opschudding zijn zelf massaal naar het congres gekomen om hun voor-
stellen erdoor te drukken. 

Vrijwel alle moties die door Opschudding zijn ingediend worden door het con-
gres aangenomen. Alleen de betaalde voorzitter haalt het niet. De overwinning van 
Opschudding is echter allerminst een overwinning voor de partij als geheel. Dat de 
voorstellen van Opschudding zoveel steun van het congres krijgen, is allerminst te 
danken aan het vernieuwende karakter of de doordachtheid van de voorstellen. Dat 
het congres de voorstellen massaal overneemt, is meer een uiting van een diepgaan-
de onvrede met de slechte electorale positie van de partij en een daaruit voortvloei-
ende behoefte aan verandering. Dat verandering niet altijd een verbetering bete-
kent, wordt door het congres niet gerealiseerd. Blind voor de fundamentele vragen 
die de partij zich zou moeten stellen, schaart de ledenvergadering zich achter de 
oppervlakkige vormveranderingen van Opschudding. 

Het voorstel van Opschudding om D66 van de ondertitel 'sociaal-liberaal' te 
voorzien, leidt op het congres tot de meeste discussie. Namens het hoofdbestuur 
adviseert partijvoorzitter Kok het congres deze motie niet over te nemen.182  Het 
toevoegen van de aanduiding 'sociaal-liberaal' aan het logo van D66 zal nogal wat 
geld gaan kosten, zo betoogt hij. 'Sociaal-liberaal' als aanduiding is wat anders, 
maar als ondertitel gaat het het hoofdbestuur toch wat te ver. In een reactie verklaart 
de woordvoerster van Opschudding dat de aanduiding 'sociaal-liberaal' gezien 
moet worden als een nadere aanduiding en dat het hoofdbestuur zelf maar moet 
zien hoe ze dit tot uitdrukking wil brengen.183 

Het amendement wordt door het congres aangenomen, en daarmee verdwijnt 
een onderscheidend stukje identiteit van D66 voorgoed uit het beeld van de partij. 
Een stukje oorspronkelijk D66, een partij die zich met hand en tand verzette tegen 
ideologische etiketten. Een partij die bleef weigeren zich te laten indelen bij een van 
de klassieke stromingen omdat 'die geen antwoorden meer bieden op de problemen 
van vandaag' (aldus het Appèl uit 1966). Het etiket voegt niets toe, het zegt niets 
over de inhoud van het beleid waar D66 voor staat en het zal de Democraten geen 
stap verder brengen. Wel is het aanvaarden van het etiket sociaal-liberaal een ver-
kwanseling yan de erfenis van Hans van MierIo, die amper een jaarweg is. De mani-
festatie van Opschudding markeert dan ook de generatiewisseling die zich binnen 
D66 aan het voltrekken is. De mensen achter Opschudding zijn Jonge Democraten, 
die binnen hun eigen relatief onafhankelijke jongerenorganisatie hun ideeën heb-
ben ontwikkeld. JD'ers die niet zoals de oorspronkelijke D66'ers hun wortels heb-
ben in de jaren zestig, maar die het product zijn van de jaren tachtig en negentig. 
Met Opschudding treedt binnen D66 een nieuwe generatie aan die zich wezenlijk 
onderscheidt van de mensen die de partij gedurende de eerste drie decennia vorm, 
inhoud en gezicht hebben gegeven. 

328 



HET HART VAN PAARS (1994-2002) 

Opnieuw verlies 

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 3  maart 1999 verliest D66 opnieuw 

fors. Anders dan om inhoudelijke redenen is er op het moment geen enkele reden 

om op D66 te stemmen, maar het landelijk profiel van D66 is te zwak om op provin-
ciaal niveau succes te kunnen behalen. De opkomst is met 45,7% dramatisch laag. 

Het CDA wordt op provinciaal niveau verrassend de grootste partij, de VVD behaalt 

a3,7% de PVDA 19% en GroenLinks io,i%. D66 levert ten opzichte van mei 1998 

opnieuw 4% in en raakt haar plaats als vierde partij kwijt aan GroenLinks. 
Bij de daaropvolgende verkiezingen voor het Europees Parlement, die op io juni 

worden gehouden, zakt D66 in vergelijking met de Tweede-Kamerverkiezingen 

zoals verwacht verder weg. Kon men in mei 1998 nog rekenen op 11,7% van de stem-

men, nu is dat nog maar 6,3°/d. De opkomst van amper 30% is een historisch diepte-

punt en draagt mede bij aan de lage score van D66. In het Europees Parlement gaat 
de partij van vier naar twee zetels. Die twee zetels zullen worden ingenomen door 
lijsttrekker en voorvrouwe van 'Opschudding' Lousewies van der Laan en D66-

veteraan Bob van den Bos. 

De breuk 

Op het voorjaarscongres in 1994, enkele maanden voor de unieke formatie van het 
eerste paarse kabinet, heeft lijsttrekker Van Mierlo duidelijk gemaakt dat D66 bij de 
kabinetsformatie hoog zal inzetten op de invoering van het correctief referendum. 
'Hoe meer de kiezers D66 onmisbaar maken voor de formatie van een kabinet, hoe 
zwaarder wij de verplichting op ons zullen voelen rusten alles in het werk te stellen 
dit punt bij de formatie erdoor te krijgen.'184  Nadat een meerderheid van de Twee-
de Kamer de voorgestelde wijziging van het kiesstelsel en de invoering van de geko-
zen minister-president en burgemeester heeft geblokkeerd, is het referendum het 
enige punt van staatkundige vernieuwing waar de Democraten op korte termijn 
nog eer aan kunnen behalen. 

In het regeerakkoord van het eerste paarse kabinet wordt inderdaad vastgelegd 
dat de Grondwet zal worden gewijzigd om het correctief referendum mogelijk te 
maken. Maar in juni 1996 maakt de VVD plotseling bezwaar tegen de uitvoeringswet 
die het referendum moet regelen. Het is al langer bekend dat de liberalen twijfelen 
aan het nut en de wenselijkheid van het referendum. Van Mierlo waarschuwt de 
liberalen: 'Er zijn een paar dingen waartoe we ons in het regeerakkoord hebben ver-
plicht. Als het bij een vrijblijvende nota blijft, ontstaat er een groot probleem in de 
coalitie. Het is de enige keer gedurende de regeerperiode van het eerste paarse kabi-
net dat n66 de zaak op scherp zet en met een kabinetscrisis dreigt. Wolifensperger 
zegt hierover in een interview voor dit boek: 
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'De vvD-fractie wilde, met steun van het CDA, een stukje van de uitvoeringswet 
in de Grondwet hebben. Men wilde een drempel opwerpen door die drempel 
in de Grondwet op te nemen. Bolkestein kon het niks schelen, maar zijn frac-

tie wilde een drempel opwerpen die het referendum feitelijk onmogelijk zou 
maken, en die ons natuurlijk voor gek zou zetten. Daar hebben we heel heftig 
ruzie over gemaakt. Dat is het punt geweest waarop ik op een gegeven 
moment heb gezegd: als dit gebeurt, dan maken we het niet meer mee. Als 
deze wijziging in het wetsvoorstel wordt aangebracht, dan stappen wij uit het 
kabinet.'185  

VVD-leider Bolkestein gaat door de bocht en het amendement van de liberalen 
wordt ingetrokken. In eerste lezing wordt het wetsvoorstel van het kabinet aange-
nomen. De tweede lezing vindt plaats na de reguliere verkiezingen in 1998. 

In de eerste week van maart 1999 stijgen op en rond het Binnenhof ineens de 
spanningen. Het is twee maanden voordat het paarse wetsvoorstel dat het referen-
dum mogelijk moet maken in tweede lezing in de Eerste Kamer zal worden behan-
deld. In de Senaat heeft het wetsvoorstel tweederde meerderheid nodig om een 
grondwetswijziging mogelijk te maken. Voor die tweederde meerderheid zijn de 
stemmen van de voltallige VVD-fractie noodzakelijk. Inmiddels is echter duidelijk 
geworden dat vijf vvn-senatoren tegen het referendum zijn. Het wetsvoorstel zou 
de eindstreep wel eens niet kunnen gaan halen, zo lijkt het. 

Ten tweede  male  zetten de Democraten de zaak op scherp. Op  zondag  7 maart 
spreekt het hoofdbestuur van D66 zich uit voor een breuk met de coalitiepartners 
indien de VVD-senatoren die zich tegen het referendum hebben uitgesproken hun 
zin doorzetten en tegenstemmen. In het televisieprogramma Buitenhof laat D66 
senator Glastra van Loon weten dat 'als de VVD het regeerakkoord vernielt, ze ook 
het kabinet vernielt.' Zijn collega Schuyer sluit zich bij hem aan: 'ik kan me niet 
voorstellen dat D66 dan in het kabinet blijft.'186  De boodschap is duidelijk: D66 

dreigt met een kabinetscrisis over het referendum. Voor de Democraten is het refe-
rendum misschien wei het belangrijkste punt uit het hele regeerakkoord. Bij de for-
matie van het tweede paarse kabinet zijn afspraken op dit punt gemaakt tussen de 
drie partijen in het kabinet. Ook de VVD heeft het correctief referendum in het ver-
kiezingsprogramma staan en niemand in de senaatsfractie van de VVD heeft bij dit 
punt een voorbehoud gemaakt. Indien de vvD-senatoren zich desondanks toch niet 
aan die afspraken gebonden voelen, zal dat de doodsteek zijn voor het kabinet. 

Naarmate de behandeling van het wetsvoorstel dichterbij komt, stijgt de span-
ning. D66-leider De Graaf kondigt aan dat indien het wetsvoorstel door toedoen 
van een van de leden van de coalitiepartners om zeep wordt geholpen, de partij 
daaruit de ultieme consequentie zal trekken en uit het kabinet zal treden. 187 

Op de dag van het debat in de Eerste Kamer, 18 mei 1999, is de sfeer in politiek 
Den Haag nerveus. Kabinetsleden zijn bang dat het mis zal gaan en er wordt koorts-
achtig overlegd over de scenario's die voorliggen. Het debat in de senaat duurt tot 
diep in de nacht. Op verzoek van De Graaf komt aan het eind van het debat premier 
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Kok zelf naar de Eerste Kamer, waar hij een (zij het impliciet) machtswoord uit-
spreekt. Daarmee is voor iedereen duidelijk dat iedere stem die noodzakelijk is voor 
het welslagen van het wetsvoorstel noodzakelijk is voor het voortbestaan van het 
kabinet. Vlak voor de stemmingen hoort De Graaf ~-fractievoorzitter Ginjaar 

zeggen dat vier van de vijf dissidente vvD-senatoren overgehaald zijn om voor het 

referendum te stemmen. Op dat moment realiseert De Graaf zich dat er een einde 
komt aan het referendum, èn aan het kabinet.hui Bij de stemming is het VVD-sena-
tor Wiegel die tegen het wetsvoorstel stemt. Met één sonoor 'tegen' torpedeert Wie-
gel het referendum, brengt hij D66 een genadeloze klap toe laat hij willens en wetens 
het paarse kabinet struikelen. 'Een kamikaze actie ter meerdere eer en glorie van één 
senator', kwalificeert D66-senator Eddy Schuyer de actie van Wiegel. Wiegel heeft 
her kabinet 'willens en wetens en met open ogen opgeblazen', reageert premier 

Kok. 89  

De och [end na de 'nacht van Wiegel' houdt de ministerraad crisisberaad. D66-vice-
premier Borst vindt dat met de verwerping van het wetsvoorstel voor D66 de basis 
onder het kabinet is weggevallen, maar zowel VVD- als PVDA-bewindslieden vinden 
dat de VVD niets te verwijten valt. De liberalen hebben er alles aan gedaan om hun 
partijgenoten op een lijn te krijgen, de tegenstem van Wiegel was een eenmansactie. 
Bovendien is er geen conflict in het kabinet en geen conflict met de Tweede Kamer. 
Her voorstel van PVDA-minister de Vries om het wetsvoorstel gewoon opnieuw in te 
dienen, wordt door fractievoorzitter De Graaf afgewezen. Voor de Democraten 
staat hun geloofwaardigheid op het spel. De bewindslieden van PVDA en VVD leggen 
zich neer hij het collectief indienen van hun ontslag, maar alleen omdat de D66-
ministers dat willen. 

D66 manoevreert zich met deze stap in een moeilijke positie. In de peilingen staat 
D66 er slecht voor. Als er door de breuk verkiezingen worden uitgeschreven, hal-
veert de D66-fractie en kan de partij regeringsdeelname wel uit het hoofd zetten. 
Bovendien wijst alles  crop  dat de kiezers het referendum geen aanleiding vinden om 
een einde te maken aan het paarse kabinet. D66 wordt alom gezien als de verant-
woordelijke voor de regeringscrisis, een crisis waar volgens velen geen echte aanlei-
ding toe is. Het ontbreekt het kabinet niet aan steun in de Tweede Kamer en dus is 
het staatsrech telijk mogelijk dat PVDA en VVD samen doorregeren, zonder D66. Des 
te opmerkelijker is her dan ook dat zowel PVDA als vvn er in de twee weken die de 
crisis duurt, alles aan doen om de Democraten binnenboord te houden. Hoezeer 
men her in de publiciteit ook met de stap van de Democraten oneens claimt te zijn, 
binnenskam ers  durft geen van de twee coalitiepartners de stap te nemen om zonder 
D66 door te gaan. Daarmee is duidelijk dat hoewel D66 getalsmatig niet nodig is 
voor her uveede paarse k ihiiict de Democraten in een zodanige positie zitten dat ze 
niettemin het kabinet kunnen laten vallen. 
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Het herstel van het vertrouwen 

'Onherstelbaar', zo kwalificeert De Graaf de breuk na afloop van het debat. 'Ieder-
een met een beetje zelfrespect had deze keuze gemaakt.'190  Maar de eerste reacties 
op de val van het kabinet zijn voor D66 niet bemoedigend. In plaats van de schuld 
van de kabinetscrisis bij vvn-senator Wiegel te leggen, wordt het D66 verweten dat 
uit het kabinet is gestapt. Het belang dat de Democraten hechten aan het staats-
rechtelijke instrument van het referendum wordt in de publieke opinie niet in die 
mate gedeeld. 

D66 adviseert de Koningin om de Tweede Kamer te laten ontbinden en nieuwe 
verkiezingen uit te schrijven: 'De programmatische en politieke grondslag van het 
kabinet is in ernstige mate aangetast. Een van de coalitiepartners is immers niet in 
staat gebleken een zwaarwegende afspraak in het kader van het regeerakkoord 
gestand te doen. Het lijkt tegen deze achtergrond wenselijk dat het thans demissio-
naire kabinet overgaat tot ontbinding van de Tweede Kamer en het uitschrijven van 
verkiezingen op korte termijn.'191 Zowel PVDA als VVD adviseren het staatshoofd te 
laten onderzoeken of een herstel van de coalitie mogelijk is. Ondanks het feit dat 
een lijmpoging niet in het advies van D66 voorkomt, weigert de partij niet de uitno-
diging om toch een gesprek aan te gaan. 'Een constructieve en verantwoordelijke 
partij kan nooit een redelijk gesprek uit de weg gaan, ook al zie je weinig mogelijk-
heden'192, zal De Graaf later verklaren. En dus wordt onder leiding van informateur 
Tjeenk Willink gekeken of een herstel van de coalitie mogelijk is. 

Bij een groot deel van de achterban wordt de koers van de partijtop niet meer 
begrepen. Er bestaat onbegrip voor het feit dat D66 na de nacht van Wiegel niet 
resoluut het vertrouwen in de coalitiepartners opzegt. Dat De Graaf, die lof oogstte 
voor de consequente lijn die hij volgde in de aanloop naar en tijdens het referen-
dumdebat, na een paar dagen alweer met PVDA en VVD om de tafel zit om het kabinet 
te lijmen, roept veel vraagtekens op. Nadat D66 had gebroken na de nacht van Wie-
gel, heeft de partij er vijftig nieuwe leden bijgekregen, maar nu stromen de eerste 
opzeggingen alweer binnen. In een brief aan de leden van D66 schrijven De Graaf 
en partijvoorzitter Kok: 

'De afgelopen vijfjaar heeft D66 het dragen van regeringsverantwoordelijkheid 
mede afhankelijk gesteld van de verwezenlijking van het referendum. ( ... ) 
D66 mocht en kon erop vertrouwen dat (deze) afspraken zouden worden 
nagekomen. Ook al omdat geen van de VVD-senatoren een voorbehoud heeft 
gemaakt bij het verkiezingsprogramma van hun partij waar het correctief wet-
gevingsreferendum in staat. ( ... ) In de nacht van 19 mei is de vvD in gebreke 
gebleven. Een essentiële voorwaarde voor deelname van D66 aan het kabinet is 
niet gehonoreerd.'193  

Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er méér meespeelt dan alleen het sneuvelen van 
het referendum. De Democraten vinden dat ze met te weinig respect worden 
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behandeld. Het afwijzen van het referendum in de Senaat mag dan de aanleiding 

zijn voor de crisis, in de partij bestaat een bredere onvrede over het tweede paarse 
kabinet. 'We hebben al langer het idee datwe in dit kabinet niet echt serieus worden 

genomen"94  laat vice-fractievoorzitter Bakker weten. Bij de formatie in 1998 was 

ar een van de belangrijke eisen geweest om aan te schuiven: ook al had de partij 
verloren, men wilde wel als volwaardige partner deelnemen. Volgens veel D66'ers is 
daar een jaar later nog bar weinig van gebleken. 

Niettemin is de D66-top bereid om te praten over een herstel van de coalitie. Tij-

dens  dc  gesprekken met informateur Tjeenk Willink blijkt volgens De Graaf 'de 

politieke wil om tot een geloofwaardige oplossing te komen die èn het gat in het 

regeerakkoord èn het gat in het onderling vertrouwen zou kunnen dichten, bij alle 
drie de partijen te bestaan."95  De Oplossing waar De Graaf op doelt, wordt gevon-

den in een compromis over een nieuw in te dienen wetsvoorstel voor de invoering 

van een referendum. In plaats van een correctief referendum zal een raadgevend 
refereiidurn worden ingevoerd. Dat kan bij gewone wet en dus nog deze kabinets-
periode worden verwezenlijkt. Streefdatum: zooi. In 2003 zal het correctiefreferen-
dom alsnog worden ingevoerd. De Graaf geeft toe dat daar een belangrijk verschil 
zit nier de afspraak in het Regeerakkoord, maar noemt het compromis 'dicht in de 
buurt en als overbrugging naar de grondwettelijke regeling is het een forse en zicht-
bare stap vOOruit.'196  Ook zullen andere staatsrechtelijke hervormingen als de 
democratisering van het lokale bestuur, de invoering van een burgemeestersreferen-
duni en de herziening van het kiesstelsel voor de Eerste Kamer versneld worden 
doorgevoerd. Hoewel het minder vergaand is dan een wetgevend referendum, gaat 
D66 toch akkoord met het raadgevend referendum. Op het moment is het immers 
her h oogs r haalbare. 'Niemand maakt mij wijs dat regering en parlement de uitslag 
van zo'n reFerendum zullen negeren. Als dat wel gebeurt, is er sprake van de grootste 
crisis in onze parlementaire democratie die je je maar kunt voorstellen 197, aldus De 
Graaf. 

Her bereikte akkoord is een factor van betekenis in het herstel van het onderling 
vertrouwen. We kregen een klap, maar we gaan gesterkt verder. Achteraf zeg ik: Het 
is her waard geweest, ik heb nu meer vertrouwen in de samenwerking', verklaart De 
Graaf. Door betrokkenen wordt echter ook verkondigd dat bij een aantal D66'ers 
langzaam aan het besef doordrong dat er meer op het spel staat dan alleen het refe-
rendum, zoals  dc  euthanasiewet, het homohuwelijk en andere voor D66 belangrijke 
kwesties. Een blik op de aanhoudend slechte opiniepeilingen zal bij de besluitvor-
ming zeker hebben meegespeeld: de Democraten hebben immers niks te winnen bij 
vervroegde verkiezingen. Op 3 juli, twee weken na het sneuvelen van het referen-
dum, is het herstel van liet kabinet voltooid en toogt premier Kok naar de Koningin 
om de ontslagaanvraag  van zijn regering in te trekken. 
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Apotheker treedt af 

Terwijl geprobeerd wordt het gescheurde kabinet te lijmen, maakt D66-minister 
van Landbouw Hayo Apotheker onverwacht zijn aftreden bekend. Apotheker voelt 
zich in het kabinet onvoldoende gesteund voor de wijze waarop hij de problematiek 
van de inkrimping van de varkensstapel wil aanpakken. 

Bijna een jaar heeft de worsteling van Apotheker geduurd. Hij erfde de varkens-
problematiek van zijn voorganger, de VVD'er Van Aartsen. Eind 1998 kwam Apothe-

ker met zijn herziene versie van de wet. De scherpe kantjes waren ervan afgehaald. 
Juridisch had het wetsvoorstel toen al de nodige kritiek gehad. De rechter had de 
boeren in hun protesten tegen aspecten van de wet al herhaaldelijk gelijk gegeven 

daarin gesteund door de Raad van State. Onder druk van het kabinet en Kamer-
meerderheid tekent Apotheker beroep aan, maar duidelijk is dat hij liever in overleg 
met de sector zelf tot de benodigde inkrimping wil komen. Apotheker vindt de wet 
'moreel niet verantwoord'. Een sector mag niet zo gesaneerd worden zonder enige 
vorm van schadevergoeding, meent Apotheker. Begin mei trekt Apotheker voor 
zichzelf de conclusie dat hij in het kabinet geen steun krijgt voor zijn plannen en 
besluit hij af te treden. De kabinetscrisis noopt hem nog even te wachten met het 
publiekelijk maken van zijn besluit, maar op 7  juni maakt hij zijn besluit bekend: 
Als een bewindsman op de hoofdlijn van zijn beleid strandt, is er maar één opstel- 
ling mogelijk. ik wilde en kon niet 198 

In de reactie van collega-minister Van Boxtel klinkt door dat Apothekers conclu- 
sie dat hij te weinig steun kreeg, niet juist is. Van Boxtel zegt hierover achteraf- 

'Hij heeft in het kabinet aangekondigd dat hij ging vastlopen met de varkens-
wet. Het kabinet heeft Hayo de ruimte gegeven voor een andere benadering. 
Medio april bracht hij zijn eerste voorstel in de Trveszaal ter tafel. Daar zaten 
nog haken en ogen aan, maar we sloegen de deur niet meteen dicht. Er is toen 
besloten om het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter af te wachten. 

(...) Apotheker heeft een persoonlijke afweging gemaakt en gezegd: ik ben 
klaar. Als we dat allemaal hadden gevondep, waren de D66-ministers geza-
menlijk weggegaan. Maar zo lag het niet. 199  

Dat ook Apothekers partijgenoten de ultieme beslissing van de afgetreden minister 

niet delen blijkt ook uit de reactie van D66-leider De Graaf. 'De heer Apotheker 
heeft een eigen inschatting gemaakt van het politieke draagvlak dat zijn alternatief 

heeft of zou krijgen en daaraan de uiterste consequentie verbonden. ik heb daar 
respect voor, maar ik wil niet verhelen dat ik het logischer had gevonden dat de 
minister een ander tijdstip en een andere procedure had gevolgd: eerst de nieuwe 
juridische uitspraak van het Hof afwachten, dan een mede daarop gebaseerd voor-
stel doen en pas dan de ultieme conclusie trekken.'200  

Het vertrek van Apotheker heeft geen gevolgen voor de 'doorstart' van het kabi-
net. Dezelfde dag dat Apotheker zijn aftreden bekendmaakt, loopt Laurens-Jan 
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B rinkhorst over het Binnenhof op weg naar premier Kok. Brinkhorst, de 62,-jarige 

Europarlementariër, staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet-Den Uyl 

sister (1973-I977) en oud-fractievoorzitter (1977-1982), wordt door D66 naar voren 

voelt geschoven als de nieuwe minister van Landbouw. Een politiek zwaargewicht met 

atiek ambities. 

liens- 

othe- Millenniumcongres: organisatie op de helling 

taald. 

ad de In de loop van juni 1999 groeit er bij veel leden van D66 de vraag naar een 'bezin- 

even, ningscongres' over de positie en de grondhouding van de partij. Met name in het  

ruler-  digitale politiek café is over deze onderwerpen een stevige discussie losgebarsten. 

ierleg Statutai ren organisatorisch lijkt het echter niet eenvoudig om nog voor het najaars- 

Le wet congres een extra algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Leden van het afde- 

enige ]in, sbestuur Leiden nemen met enkele anderen begin juli het initiatief om op korte 

voor termijn toch een ledenbijeenkomst te organiseren.20' Op 29 augustus 1999 wordt in 

en en museum I'Jaturalis in Leiden een zogenaamd 'Sleutelcongres' gehouden. Deze 

et het informele ledenbijeenkomst heeft de opzet van een landelijk congres (deelbijeen- 

kend: komsten en plenaire besluitvorming), echter zonder beslissingsbevoegdheid. De 

pstel- bijeenkomst is vooral een mogelijkheid voor (kader)leden om hun onvrede te uiten. 
Ook worden er enkele moties geformuleerd voor het landelijk congres op 20 

)nclu- noveflii)et J999. 

Op 20 november 1999 wordt in Zutphen het Millenniumcongres van de Democra- 
ten gehouden. Het congres staat in het teken van herziening van de partijorganisa- 
tie.  Tijdens het congres worden voorstellen behandeld van de in september 1998 

ng.  
[teil 

ingestelde hoofdbestuurscommissie Kiessystemen en Stemadvies (de Commissie- 

nell Tomni ei), die advies heeft uitgebracht over de gewenste veranderingen in het inter- 

-en. 
ne kiessysteem. De commissie constateert dat ondanks het gekoesterde  one-man- 

ben  
one-vote-systeem tussen tweederde en zevenachtste van de leden hun stembiljet voor 
de interne verkiezingen niet terugstuurt. Voor voldoende democratische legitimatie 
is vergroting van de deelname aan de stenimingen derhalve vereist. De commissie 
denkt dit te kunnen bereiken door de kandidatenoverzichten en het stembiljet te 

n ister verbeteren (vormaanpassingen) en de digitale mogelijkheden beter te benutten (de 

beker 
natief 

kandidaten op internet, waarbij meer ruimte wordt gegeven voor een vrijere presen- 
tart e). In procedureel opzicht wil de commissie-Tommel de kandidaatstellingster- 

daar mijnen verkorten, de lijsttrekker eerder en apart kiezen en wel voor de verkiezing  

lit  de van de andere kandidaten, de interne verkiezingen in een ronde in plaats van twee 

ieuwe laten plaatsvinden ei, het stemadvies in alle gevallen verplicht instellen De com- 

QOt 
missie wil  dc  kwaliteit van de kandidatenlijsten verbeteren door, naast het verplich 

stemadvies, besturen ru fracties de mogelijkheid te geven een bijzondere aanbe 

k-abi- 
S  cling  te doen ten  hate  van een geschikte kandidaat en het versterken van het pro- 

Jan 
ces San kadersoi min t ik ntscouting en begeleiding en het stellen van criteria aan 
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de hand waarvan de stemadviescommissie kandidaten toetst. De 'onverkiesbare 
kandidaat' moet verdwijnen. 202 

In aanvulling op de adviezen van de commissie-Tommel, komt het hoofdbe-
stuur op het najaarscongres in  woo  met een pakket wijzigingsvoorstellen die de 
partijorganisatie moeten 'aanpassen aan veranderde inzichten over het functione-
ren van D66 en haar organen, alsmede inspringt op de mogelijkheden die de digi-
tale revolutie biedt.'203  De belangrijkste voorstellen betreffen de afschaffing van 
het 'regiohoofdbestuurslid', waarbij de regionale component in het hoofdbestuur 
wordt vervangen door het door de regiovergaderingen kiezen van de Adviesraad. 
Het hoofdbestuur zal voortaan als 'landelijk bestuur' door het leven gaan. De orga-
nisatieonderdelen binnen de partij, landelijk bestuur, opleidingscentrum en 
wetenschappelijk bureau worden 'gefuseerd'. Het lokale lidmaatschap wordt inge-
voerd, niet-territoriale afdelingsvormen (virtuele afdelingen op internet die het 
recht krijgen moties en amendementen in te dienen) worden mogelijk gemaakt en 
het partijreferendum wordt ingevoerd, alsmede een experiment tot ledenraadple-
ging.204  

Ondertussen is men in de partij hard bezig om de ideeënvorming weer op gang te 
krijgen. Er worden politieke podia georganiseerd om mensen binnen en buiten de 
partij bij de discussies te betrekken. In een serie swB-publicaties onder de titel 'Soci-
aal-Liberale Perspectieven' geven experts binnen de partij hun visie over een veer-
tiental onderwerpen. In het project Stimulans  woo  worden twintig jonge D66'ers 
gecoached, opgeleid en begeleid als lid van D66, teneinde hun kennis en inzicht 
over de partij en haar uitgangspunten te verdiepen, politieke vaardigheden te ont-
wikkelen en meer betrokken te raken bij de partij. 

Partijvoorzitter Tom Kok zal de herinrichting van de partij niet meer meemaken. 
De spiritueel ingestelde Kok kan zijn new  age-gedachte niet kwijt binnen D66. Het 
lanceren van vernieuwende ideeën, zoals de invoering van zogenoemde  primaries  
waarbij iedereen die D66 stemt, leden en niet-leden, zich kan laten registreren en via 
voorverkiezingen kan bepalen wie de lijsttrekker van D66 wordt, werd hem ook niet 
in dank afgenomen. Gerard Schouw (een zakelijk no  nonsense-type met ambities) 
neem de taak van Kok over. Schouw () is de jongste partijvoorzitter uit de geschie-
denis van de partij. Na de verkiezingen van 1998 zette hij samen met Christiaan de 
Vries in 'Investeren in D66' zijn ideeën op papier over wat er aan D66 zou moeten 
verbeteren. Nu krijgt hij de kans om die ideeën in de praktijk te brengen. 

Of Schouw zijn ambities ook zal kunnen realiseren, is nog maar de vraag, want 
bij de presentatie van de begroting in 2000 wordt duidelijk dat de partij zich weer 
eens in een moeilijke financiële situatie bevindt. D66 is niet meer in staat om een 
voldoende groot campagnebudget bij elkaar te sparen. Penningmeester Van Lente, 
die op het najaarscongres in z000 zal vertrekken, voorspelt dat de partij in grote 
financiële problemen zal komen als het ledental zo laag blijft als het 1S.205  De laatste 
vijfjaar heeft D66 25% van haar leden verloren en de toekomst voorspelt weinig 
goeds. De verkiezingscampagne van 1998 kostte in totaal 1,5 miljoen gulden en voor 
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de volgende campagne in zooz zal minimaal zoveel nodig zijn. Campagne voeren 
net louter en alleen amateurs en vrijwilligers is niet meer mogelijk. Ook D66 heeft 

een professionele campagne nodig, met reclamespotjes op radio en televisie en een 
interactieve internetsite. D66 zelf heeft daarvoor echter geen geld. Daarom worden 
vanuit het hoofdbestuur voorstellen gedaan voor een 'kandidaatgerichte campag-
ne'. Van Lente stelt voor om met kandidaatgebonden budgetten te gaan werken, 
waarbij de partij een basisbedrag betaalt voor de individuele campagnes van kandi-

da ten en de kandidaat vrij is om zelf meer geld binnen te halen en daarmee zijn of 
haat campagfleactiviteitefl te financieren.206  Dit idee is geïnspireerd door de gang 
van zaken in de Verenigde Staten, waar kiezers hun kandidaten financieren en de 
budgetten worden vergoot door externe financiering. 

Het Democratisch Perspectief 

Sinds  dc  verkiezingen van 1998 worden zowel binnen als buiten D66 hevige discus-
sies gevoerd over de identiteit van de partij danwel het gebrek daaraan. Dergelijke 
discussies via mailingljsten, de bladen en conferenties over de identiteit en de koers 
van 1)66 onderstrepen het belang van een duidelijk richtsnoer. Intern straalt D66 

een groot zelfvertrouwen uit en hoewel zelfvertrouwen de basis is voor succes, is het 
juist het succes dat uitblijft. Zes jaar nadat de partij aan de macht is gekomen is ze er 
nog steeds niet in geslaagd de inhoudelijke boodschap te herdefiniëren. Op  het 
najaarscotigres in 1999 doet partijleider De Graaf dan ook een poging om duidelijk 
te maken waar D66 volgens hem voor staat. D66 staat voor 'zelf kiezen': 

n. ik gelooL dat dat de essentie van D66 is: mensen ruimte geven voor een bewus- 

[et te keuze. Bewust kiezen voor de vrijheid om zelf verantwoordelijk te zijn, zeg- 

jes genschap te hebben over de koers van je leven. Dat bepaalt de harde kern van 

,ia ons politiek handelen.' Mensen moeten n66 associëren met individuele keuze- 
vrijheid. ( ... ) 

Op dit moment is er voor veel mensen geen keuzevrijheid. Arbeidsonge- 
schikten hebben geen keuze als ze alleen maar een uitkering krijgen in plaats 
van ondersteuning om weer aan het werk te komen. Jonge vaders en moeders 
hebben geen echte -keuzevrijheid om werk met een gezin te combineren als er 
geen deeltijdrccht bestaat of zorgverlof of als kinderopvang te duur is of niet 

rit eens beschikbaar. Oudere werknemers hebben niet de vrije keuze om door te 

er werken na hun 65e, omdat we in Nederland dan de deur dichtgooien. Bejaar- 
den kunnen niet kiezen voor de zorg die ze nodig hebben, omdat de wachtlijs- 

el ten voor thuiszorg of verpleeghuis te lang zijn. En kinderen krijgen niet eens de 

te kans om in het leven iets te kunnen kiezen als ze op een te grote school te wei- 

te nig aandacht krijgen en achterstanden nooit meer kunnen inhalen.'207 

Ic' 0 
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De discussies over de identiteit van D66 resulteren in een tweetal documenten.  Dc  

eerste verschijnt reeds eind oktober 1998. Het hoofdbestuur presenteert dan een 
zogenoemde 'centrale boodschap': een kort manifest dat weergeeft waar D66 voel-
staat, een visie die aangeeft wat typisch D66 is. Na de reeds genoemde voorstellen 

van het hoofdbestuur om de partijorganisatie te verbeteren, moet het Democratisch 
Perspectief, zoals het manifest heet, de herkenbaarheid en de duidelijkheid van de 
partij vergroten. De centrale boodschap van D66 bevat acht punten waar D66 voor 

staat: 

'Liberaal: een samenleving waarin de burgers mondig zijn en zelf keuzes kun-
nen maken. 
Duurzaam: een samenleving die duurzaam is en waarin een balans tussen eco-
logie en economie voorop staat. 
Sociaal: een samenleving waarin zorg en onderwijs voor iedereen toegankelijk 
zijn en armoede geen kans krijgt. 
Internationaal: een samenleving die met een open oog en solidair in de wereld-

gemeenschap staat. 
Radicaal-democratisch: een democratische rechtstaat gebaseerd op open 
rationele en toetsbare besluitvorming, een samenleving waarin machtsuitoefe-
ning gecontroleerd wordt. 
Non-dogmatisch (pragmatisch): D66 is ongebonden. Niet de dogma's maar de 
argumenten tellen. 
Participatief: D66 daagt mensen uit om vanuit de eigen achtergrond actief 
vorm te geven aan de samenleving. D66 investeert in mensen. - 

Toekomstgericht: D66 durft daarvoor onorthodoxe en creatieve keuzes voor de 
toekomst te maken.'208  

Het tweede document dat verschijnt is zonodig nog belangrijker. Waar D66 anno  

woo  voor staat moet blijken uit de zogenoemde 'doelverklaring' met de titel 'Uit-
gangspunten van de Democraten'. Als uitvloeisel van een motie van Opschudding 

waarin het hoofdbestuur werd opgeroepen een 'basisdocument' op te stellen, heeft 
de 'Commissie Identiteit' de opdracht gekregen een opzet te maken voor een derge-
lijk basisdocument. Niet een actiegericht document, maar een document dat kan 
dienen als basis voor het handelen in D66. Dit heeft geresulteerd in een doelverkla-

ring die op 26 september, aan de vooravond van het millenniumcongres, de rode 
draad is tijdens een politiek podium over de identiteit van D66. Op het voorjaars-

congres in 2000 wordt de doelverklaring door het congres unaniem aangeno-
men.209  

De doelverklaring bevat geen nieuwe inzichten, analyses of speerpunten van 
beleid. De doelverklaring bevat de kernwaarden die al vanaf 1966 deel uitmaken van 
het gedachtegoed van D66 en nu voor het eerst kernachtig worden samengevat 1fl 

een hanteerbaar document, dat weliswaar geen beginselprogramma mag heten, 
maar het eigenlijk wel is. 
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D66 stelt de mens centraal: Vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig. Wij stre- 
De ven naar een democratische, duurzame eh open samenleving, waarin individu- 
een cle vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie; een samenleving waarin 

VOOt burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun 
tellen omgeving; een samenleving waarin arbeid, persoonlijke ontwikkeling, vrije 
atisch tijd en zorg goed te combineren zijn. D66 wil actief kansen scheppen voor  
,an  de mensen om hun talenten te benutten en hun kennis toe te passen. D66 heeft 

voor vertrouwen in de beslissingen die mensen nemen over wat hen aan het hart 

gaat. 

D66 bedrijft praktische en resultaatgerichte politiek vanuit haar idealen, 
zonder blauwdruk of dogma's. Maatschappelijke besluitvorming moet toets-
baar en transparant zijn. D66 is vooruitstrevend en wil maatschappelijke ont-
\vikkelingen benutten om aan zo'n samenleving te bouwen; grenzen hebben 
daarbij geen betekenis. 

D66 wil mensen blijvend in staat stellen hun eigen keuzes te maken. Dat is 
ons democratisch perspectief, dat noemen wij sociaal_liberaal.'210  

Naamswijziging? 

Bi zijn afscheid als partijvoorzitter in 1979 zei Jan Glastra van Loon: 

Onze naam heeft twee bestandsdelen. Het eerste is bepalend voor ons politie-
ke gezicht, het andere geeft, lijkt het, alleen maar onze leeftijd aan. Wie het zo 
ziet, maakt in mijn ogen een grote Vergissing. 1966 duidt niet alleen op ons 
gehoortejaar en geeft ons niet alleen een optische herkenbaarheid in de vorm 
van een karakteristiek embleem. Het verwijst ook naar een periode die een 
waterscheiding is geworden in de politiek, een tijd van geestelijke, maatschap-
pelijke en politieke vernieuwing.'211  

Glastra van Loon behoort tot de generatie die aan de wieg stond van D66 (toen nog 
D'66) en voor wie de naam van de partij inderdaad symbool staat voor de ideeën en 
de houding van de Democraten en die het jaar 1966 als oorsprong hebben. Anno 
2000 wordt 1,)66 echter geleid door een hele nieuwe generatie D66-kopstukken, 
mensen die riet waren geboren toen de eerste generatie Democraten hun partij 
oprichtte. Uit de manifestatie van Opschudding is reeds gebleken dat deze nieuwe 
generatie zich minder verbonden voelt met de oorspronkelijke gedachten achter 
D66. Deze nieuwe D66'ers zijn dan ook gemakkelijker te bewegen tot het nadenken 
over maatregelen als het veranderen van de partijnaam na een verkiezingsnederlaag. 

Al na het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998 gaan er binnen 
de partijtop stemmen op om de naam van de partij te veranderen. Binnen het dage-
lijks bestuur circuleert de naam 'Vrijzinnig Democratische Partij (VDP)'.212  Specu-
laties over een op handen zijnde naamswijziging krijgen een nieuwe impuls als 
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Thom  de Graaf op het voorjaarscongres in z000 suggereert dat het '66' van D66 uit 
de partijnaam zou moeten verdwijnen. 'Wij heten naar een moment, een inspiratie 
uit de vorige eeuw. Maar 1966 is lang geleden. ( ... )  What's  in a name? Misschien 
moeten we dat 66 maar een beetje gaan vergeten. Democraten van deze eeuw, dat 
zijn we. En dat gaan we ook benadrukken. Niet oud links, niet nieuw rechts, maar 
onafhankelijk: Democraten.'213  De suggestie van De Graaf is meer dan een 
gedachtespinsel van de fractievoorzitter, zo blijkt op datzelfde congres uit de rede 
van partijvoorzitter Schouw: 'We zijn in 1966 opgericht en dat was een startpunt, 
maar niet tot in lengte van dagen een referentiepunt. De referentie is niet een jaar-
tal, 1966, maar de referentie is inhoud, dus democraten.'214 

Ondanks de speculaties besluit het hoofdbestuur toch vast te houden aan de par-
tijnaam D66. Wel wordt besloten een geheel nieuwe huisstijl in te voeren, met als 
opvallendste verandering een vernieuwd partijlogo. Bij de verkiezingen van 2,002 

heet de partij van beoogd lijsttrekker De Graaf dus gewoon Democraten 66. Of dat 
de uitslag zal beïnvloeden, is de vraag, want alleen een simpele wijziging van logo en 
huisstijl zal de Democraten niet helpen om het bestaansrecht van hun partij 
opnieuw te definiëren en overtuigend voor het voetlicht te brengen. 

Toekomst in eigen hand 

Vanaf begin zooi zijn alle ogen in de partij gericht op de voorbereiding van de ver-
kiezingen in 2002. Simone de Waard wordt aangewezen als campagneleider, maar 
haar rol zal beperkt blijven tot organisatorische en logistieke zaken. Mike  Acker-
mans wordt als politiek strateeg naast De Waard aangesteld. Onder leiding van 
Michiel Scheffer wordt het nieuwe verkiezingsprogramma geschreven. De periode 
tot mei zooz is cruciaal voor D66. Het is hard nodig om de partij een herkenbaar en 
vernieuwend gezicht te geven. Onder het motto 'Koersen op vernieuwing' wordt op 
het voorjaarscongres in mei zooi dan ook het startschot gegeven voor de vorming 
van 'de nieuwe agenda van D66'. 

'Toekomst in eigen hand', zo heet het nieuwe  verkiezingsprogramma voor de 
periode 2002-2006. Een betere titel hadden de Democraten niet kunnen bedenken. 
De Democraten hebben hun eigen toekomst immers eveneens in eigen hand. 'Toe-
komst in eigen hand' is geen hemelbestormend of radicaal programma, maar wel 
een programma met een sterke liberale component. Het valt op door de vorm: kort 
en bondig, met algemene inleidingen bij de hoofdstukken gevolgd door concrete 
programmapunten. In het nieuwe programma staat de vrijheid van mensen om 
hun eigen keuzes te maken centraal. Een oud D66-thema, maar deze keer promi-
nent op de voorgrond geplaatst en waarbij wordt uitgegaan van de vrije keuze van 
mensen om hun eigen stijl, hun eigen waarden en hun eigen relaties te kiezen, in 
verantwoordelijkheid voor henzelf en anderen en met respect voor andersdenken-
den. 
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6 Uit Wat het beste voor ons is, bepalen we tegenwoordig zelf. Centrale oplossingen 

,iratie zijn niet meer van deze tijd. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat je invloed 

chien hebt op de zaken die je aangaan. En dat is niet alleen een geldkwestie. Het is 

w, dat vooral een manier van denken. (...) 
maar Iedereen moet zijn keuze kunnen maken. In een veilig klimaat. Een andere 

n een opvatting of levensovertuiging is prima, maar nooit ten koste vaneen bepaalde 

e rede groep.'215  

L)66 wil de scholen teruggeven aan de ouders, leerlingen en leerkrachten, de 

gezondheidszorg terug aan patiënten, dokters en verpleegkundigen en de televisie 

aan de programmamakers. Minder bemoeienis van de overheid en meer verant-
woordelijkheid voor de betrokkenen zelf. Voor de overheid is daarbij een terughou-
dende rol weggelegd en D66 pleit daarbij voor niets minder dan 'een nieuwe over-

heid'. 

'Een nieuwe overheid. Niet meer of minder, maar anders. Een overheid die 
doet wat ze moet doen, die begrijpt dat ze geen doel op zichzelf is. Dat regels er 
nier zijn voor de regels. Een nieuwe overheid die ook begrijpt dat oogluikend 
bestuur geen vrijbrief mag zijn voor verkeerde besluiten. Laat staan voor 
gebrek aan durf. Moed en duidelijkheid in het bestuur van Nederland. En wie 
meebes list, is medeverantwoordelijk. ( ... )  

Dc  nieuwe overheid moet zorgen voor voldoende geld, garanties bieden 
voor gelijke kansen en toezicht houden op kwaliteit. En verder is zij de regis-
seur: geeft ruimte aan initiatieven, stimuleert vernieuwing en brengt partijen 
bij elkaar.'216  

Die nieuwe overheid moet worden afgedwongen, onder meer door mensen hun 
eigen vertegenwoordigers en bestuurders te laten kiezen en hen te voorzien van vol-
doende democratische middelen om hun bestuurders ter verantwoording te roe-
pen. In 'Toekomst in eigen hand' worden op deze manier bekende D66-items als 
het districtenstelsel en het referendum op een slimme wijze verpakt in een bood-
schap die niet her 'wat willen we' maar het 'waarom willen we het' vooropstelt. 

Vanzelfsprekend staan de belangrijkste actuele politieke vraagstukken centraal in 
het programma. Onderwijs, zorg en veiligheid worden alom gezien als de belang-
rijkste verkiezingsthenia's. Daarnaast is een prominente plaats ingeruimd voor het 
dilemma van economische welvaart en milieu, schaarste en leefbaarheid. 

Op het najaarscongres 'T  17 november 2001 wordt  Thom  de Graaf volgens ver-
wachti ng met een grote meerderheid van stemmen tot lijsttrekker gekozen. En hoe-
wel de sfeer op het congres uitstekend is en de partij haar best doet om zelfvertrou-
'ven uitte stralen, zit D66 voor de aanstaande verkiezingen meteen levensgroot pro-
bleem: de achtereenvolgende uitslagen bij de Provinciale-Statenverkiezingen in 
1995, de TweedeKamerverkiezingen in 1998 en de Europese verkiezingen in 1999, 
alsmede de opiniepeilingen gedurende de regeerperiode van het tweede paarse kabizl  - 
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net (zes zetels eind zooi), tonen aan dat D66 steeds minder kiezers weet aan te trek-
ken. Kort voor het begin van de campagne staan de Democraten op acht zetels in de 
opiniepeilingen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Begin februari zooz komen liefst drie onderzoeksbureaus met de meest recente cij-
fers uit de opiniepeilingen. Ondubbelzinnig wordt duidelijk dat deze peilingen met 
de nodige korrels zout genomen moeten worden. De verschillen zijn groot. Terwijl 
het NIPO een nek-aan-nekrace voorspelt tussen PVDA en VVD (beide gepeild op 37 
zetels), gaapt er volgens bureau Interview een gat van liefst twaalf zetels tussen de 
twee huidige coalitiepartners. De nieuwe partij Leefbaar Nederland haalt volgens 
het NIPO vijftien zetels, Interview gunt de nieuwe partij twintig zetels. Kortom, de 
uitslag op 15 mei is zo ongewis, dat zelfs de onderzoeksmethodieken van gerenom-
meerde en ervaren onderzoeksbureaus het laten afweten. 

In de opsomming van de opiniecijfers in de meeste kranten ontbreken de cijfers 
voor D66. Dat is op zich al verontrustend, want illustratief voor de sterk afgenomen 
belangstelling van de media voor de Democraten, maar des te verontrustender is de 
verkiezingsuitslag die voor de Democraten wordt voorspeld. Volgens de meest 
recente peiling zou D66 acht zetels in de Tweede Kamer krijgen. 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 5 maart laat voor D66 een 
gemengd beeld zien. In sommige gemeenten verliest de partij een beetje, in andere 
gemeenten wint ze iets. Over het geheel genomen verliest ri66 echter en zakt de par-
tij van 4,9% in 1998 naar 4,3% in 2002.217  In raadszetels betekent dat een daling van 
332 zetels in 1998 naar 278 in 2002 (min 54).  De partij heeft in slechts de helft van de 
496 gemeenten aan de verkiezingen deelgenomen. Er zijn ook gemeenten waar D66 
een opmerkelijke winst boekt. In Zoetermeer stijgt de partij van 9,4% naar 17,5%, 
in Hilversum van 5,8%  naar 10,7% en in Leiden van 10,9% naar 13,5%. In de verkie-
zingsuitslag is nauwelijks een landelijke trend waar te nemen. Partijen behalen heel 
wisselende resultaten. Partijen die in ene gemeente winnen, verliezen (soms fors) in 
een andere en andersom. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de lokale verkiezin-
gen meer dan in het verleden ook lokaal georiënteerd zijn. Meest opvallend in de 
uitslag is de sterke opkomst van de lokale partijen die onder de naam 'leefbaar' mee-
doen. Met name in Rotterdam staat de lokale politiek op z'n kop, nadat Leefbaar 
Rotterdam onder leiding van Pim Fortuyn liefst eenderde van de stemmen heeft 
weten te vergaren. Deze politieke aardverschuiving mag als een indicatie worden 
gezien voor de uitslag op ij mei. 
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Tweede-Kamerverkiezingen 

Met onze rol in het ontstaan van de paarse coalitie lieten wij een lang gekoes-
terde wens in vervulling gaan. Een andere coalitie dan alleen met en door het 

CDA. Een voor Nederland, vernieuwende regering, die op een andere manier 

kon werken, problemen praktisch aanpakken, mensen meer vrije keuze geven, 

de Nederlandse samenleving moderniseren. 
Het ging lang goed maar het laatste jaar kwam er de kiad in, de aantrekking-

kracht was verdwenen. De  seven-year-itch  in een bijzondere driehoeksverhou-

ding. Het is niet anders. Nederland is toe aan een nieuwe keuze en ook nu is 

weer een sterk D66 noodzakelijk. ( ... ) 
We vechten voor tien of meer zetels. Het kan en het moet! Want zonder D66 

lukt het niet in Nederland! 

Met deze woorden van lijsttrekker  Thom  de Graaf start op 19 april de verkiezings-

campagne van D66. Met de leus 'Maak het verschil' voert D66 campagne om duide-
lijk te maken waarom de kiezers op D66 moeten stemmen. Maar het zal allemaal 

anders lopen dan voorzien. De aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen is de 
meest bizarre in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. 

Op i6 april, vier weken voor de verkiezingen, dient minister-president Kok plot-
seling het ontslag van zijn kabinet in. Het kabinet, de premier voorop, trekt de 
ultieme conclusie uit het langverwachte rapport van het NIOD over de val van de VN-

enclave Srebrenica tijdens de oorlog in Bosnië-Hercegovina  in 1995. Opnieuw haalt 
een tweede kabinet van dezelfde signatuur niet de eindstreep. Tot de verkiezingen 
zal het kabinet in demissionaire status aanblijven. 

De aankomende verkiezingen zijn de meest ongewisse sinds tijden. Uit kiezers-
onderzoek vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat de Nederlanders hun 
buik vol hebben van paars'.218  55% van de kiezers wil een andere coalitie. Scoorde 

de paarse coalitie in t998 nog een 6,8 als rapportcijfer, nu nog maar een 5,3.  Toen 
Was 33°/b voor een tweede paars kabinet, nu nog maar 8%. De opiniepeilingen laten 
voor de coalitiepartijen PVDA en VVD een steeds groter verlies zien. De verkiezings-
campagne van n66 lijkt aan te slaan. De Democraten, die op het dieptepunt nog 
maar op vijf zetels m de peilingen stonden, stijgen weer gestaag, maar een verlies 
lijkt onaRvendbaar.  Leefbaar Nederland is na de breuk met lijsttrekker Pim Fortuyn 
sterk teruggevallen, maar Fortuyn zelf koerst met zijn Lijst Pim Fortuyn (LPF) af op 
een enorme zege (18 toe a zetels voor de LPF wordt voor mogelijk gehouden). De 
opmars van de LPF lijkt niet te stuiten. De populaire en charismatische antipoliticus 
heeft in korte rijd een enorme achterban weten te verwerven en is daarmee een reële 
bedreiging  geworden voorde positie van de bestaande partijen. Fortuyn mobiliseert 
met name rechtse kiezers op thema's als de weerstand tegen de multiculturele 
samenleving  en de toevloed van buitenlanders, het breed gedragen wantrouwen 
jegens  de overheid en de bestaande politieke partijen alsook het vermeende gebrek 
aan daadkrachr van het paarse kabinet om de problemen in de publieke sector op te 
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lossen. Opiniepeilingen voorspellen dat de LPF Op 15 mei 17 tot 23 zetels kan halen. 
Op 6 mei voorspelt Bureau Intomart zelfs dat de LPF mogelijk de grootste partij 
wordt en lijsttrekker Fortuyn minister-president. 

Diezelfde dag wordt Pim Fortuyn doodgeschoten. Bij het verlaten van een 

radiostudio in Hilversum wordt de lijsttrekker door een milieuactivist vermoord. 
Nederland is verbijsterd. Vriend en vijand van de controversiële politicus reageren 
geschokt op de gewelddadige dood van de man die voorbestemd leek om de Neder-
landse politiek op z'n kop te zetten. 

Direct na de moord op Fortuyn wordt de verkiezingscampagne stopgezet. Er 

wordt overwogen om de verkiezingen uit te stellen, maar het kabinet besluit in 
overleg met de LPF om de datum van 15 mei te handhaven. Als die avond de uitslag 
van de verkiezingen bekend wordt, ziet het politieke landschap van Nederland er 
geheel anders uit. Het CDA wordt met 43  zetels de grootste partij en de LPF wordt 
met 26 zetels in één klap de tweede partij van Nederland. De PVDA (van 45 naar 23 

zetels) en de VVD (van 39  naar 24) lijden ongekende verliezen. Ook D66 lijdt een 
gevoelig verlies. De Democraten worden gehalveerd en houden zeven zetels over. 

Naar aanleiding van het verlies van D66 stelt lijsttrekker De Graaf tijdens de eer-
ste vergadering van de fractie in de nieuwe samenstelling zijn positie als fractievoor-
zitter ter beschikking. De fractie vraagt hem echter om aan te blijven.219  

Of er op basis van de verkiezingsuitslag een stabiele coalitie gevormd kan worden, 
is zeer onzeker. In zijn advies aan de Koningin adviseert De Graaf de benoeming 
van een CDA-informateur, waarbij nadrukkelijk wordt gesteld dat D66 er de voor-

keur aan geeft dat de Tweede Kamer in een openbaar debat een informateur voor-
draagt. 

'Hoewel er op dit moment sprake is van een instabiel politiek klimaat en vele 
vraagstukken, waaronder de noodzaak van democratische vernieuwing, tot 
een oplossing moeten worden gebracht, is er geen reden voor bijzondere voor-
zieningen zoals een interim- of zakenkabinet. Wel is het gewenst dat zo spoe-
dig mogelijk een kabinet aantreedt dat steunt op een ruime meerderheid in de 
Tweede Kamer. De fractie van D66 is er voorstander van dat de Tweede Kamer 
direct in een openbaar debat een informateur voordraagt. Nu voor een derge-
lijk debat onvoldoende steun in de Kamer lijkt te bestaan, moge ik U verzoe-
ken reeds nu een informateur aan te wijzen. Deze zou afkomstig kunnen zijn 
uit de grootste partij. De informateur zou de mogelijkheden dienen te onder-
zoeken van een kabinet van CDA, Lijst Pim Fortuyn en de VVD. Het komt mij 
voor dat uit de verkiezingsuitslag geen andere werkbare combinatie kan wor-
den afgeleid.'220  

D66 zal van deze nieuwe coalitie geen deel uitmaken. Na acht jaar regeringsverant-
woordelijkheid gaan de Democraten weer oppositie voeren. 
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Sociaal-liberale partij 

[)e totstandkoming van het eerste paarse kabinet in de zomer van 1994 betekent de 
definitieve doorbraak van de macht van het CDA, dat decennialang vanuit het mid-

den van het politieke spectrum de verdeling van de macht bepaalde. Voor het eerst 
sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 worden de confessionelen 
buiten de regering gehouden. De totstandkoming van het paarse kabinet betekent 
dat alle partijen gelijkwaardig zijn en geen enkele partij meer als vanzelfsprekend 
aan de macht deelneemt. Ook het CDA is gewoon een van de mogelijke partners bij 
coalirievorming. De vorming van de paarse coalitie bevestigt daarmee de emancipa-

tie van de andere partijen ten opzichte van het CDA. 

Sommigen beweren dat n66 na het bereiken van deze doelstelling geen bestaans-

recht  nicer  heeft en zichzelf kan opheffen. Anderen bestrijden de verdienste van 

U66 door te stellen dat de totstandkoming van het paarse kabinet de politieke 
onduidelijkheid juist heeft vergroot. Zo noemen Van Praag en Brants het paarse 
kabinet 'prototypisch voor het in verwarring brengen van het electoraat: waarin 
onderscheiden de oude antagonisten zich nog van elkaar?'221  Maar hoezeer de con-
currerende partijen en anderen ook hebben geprobeerd de relevantie van het paarse 
kabinet te relativeren en de invloed van D66 in dit proces te bagatelliseren, feit blijft 
dat de Democraten een cruciale rol hebben gespeeld bij het afdwingen van een 
unieke regeringscombinatie. Waar een kleine partij groot in kan zijn - D66 lost met 
de totstandkoming van de paarse coalitie een 35  oude belofte in: de definitieve her-
schikking van de partijpolitieke verhoudingen in Nederland. De totstandkoming 
van het eerste paarse kabinet is wellicht het belangrijkste wapenfeit uit 35  jaar D66. 

Niets lijkt een succesvolle regeerperiode voor D66 in de weg te staan. Maar het loopt 
anders. Al snel beginnen de problemen. D66 bevindt zich met haar genuanceerde, 
sociaal-liberale opvattingen midden tussen de twee veel grotere coalitiepartners 
PVDA Cl] vvo. Het eerste paarse kabinet is een samenwerking tussen de sociale PVDA 
en de liberale VVD, samengebracht door D66. Een sociaal-liberaal kabinet dus, in 
feite een 'groot-D66'. En, zoals Hans van Mierlo het eens verwoordde, rood is tegen 
een paarse achtergrond goed zichtbaar, blauw eveneens, maar paars tegen een paarse 
achtergrond valt weg. En dat is precies wat de Democraten overkomt: ze zijn niet 
zichtbaar in het kabinet dat ze zo succesvol tot stand hebben gebracht. 

Daar komt hij dat de partij er zelf bijzonder weinig aan doet om zichzelf wèl 
zichtbaar te maken. De genoemde kleurenanalyse mag dan van Van Mierlo afkom-
stig zijn, juist hij is tijdens de regeerperiode van het eerste paarse kabinet van 
mening dat t)66 zich niet zelfstandig dient te profileren, maar dat de toegevoegde 
waarde van D66 zal blijken uit de inbreng van de partij in het kabinet. Hij brengt de 
toenmalige fractievoorzitter Gerrit-Jan Wolffensperger daarmee in een lastige posi-
tie. Woiffensperger ziet zich gedwongen om zich loyaal achter het kabinetsbeleid te 
scharen, terwijl hij zelf van mening is dat de partij nadrukkelijker haar eigen gezicht 
moet laten zien. Alleen op die manier zullen de Democraten de kiezers er na vier 
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jaar opnieuw van kunnen overtuigen om op hun partij te stemmen. Hoewel D66 In 

beginsel een uitgesproken voorstander is van een dualistisch politiek bestel, waarbij*  

de fracties van regeringspartijen het beleid van het door hun gesteunde kabinet 

objectief en zakelijk beoordelen, komt van dit dualisme gedurende het eerste paarse 

kabinet weinig terecht. 

De keuze voor deze strategie is even verklaarbaar (het is de uitdrukkelijke wij vail 

partijleider Van Mierlo) als onbegrijpelijk. D66 bevindt zich in de paarse coalitie 11,  

een middenpositie, een positie waarin het moeilijk is om (gematigde) standpunten 

goed voor voetlicht te brengen. Daarnaast bezit D66 niet bepaald departementen  

waarop de partij zich kan profileren. 
Ondertussen krijgen de kiezers langzaam maar zeker het idee, enthousiast gevoed 

door zowel PVDA als  WD,  dat deze twee partijen het eigenlijk ook wel zonder D6 

afkunnen. De coalitiepartners verwijzen kleinerend naar D66 als 'junior partner ,  

die er bij de besluitvorming eigenlijk niet aan te pas komt. Of dit nu waar is of i1 

doet er in feite niet toe. In de politiek gaat het vaker om beeldvorming dan om  Wu  

waar is en in dit geval pakt de beeldvorming voor D66 slecht uit. 

In 1994 is D66 een grote partij geworden, althans, in electoraal opzicht. De groei° 

de partijorganisatie is achtergebleven. De nieuwe rol en verantwoordelijkheden va" 
een partij met 24 Kamerzetels en regeringsverantwoordelijkheid vragen om  eeg  

meer professionele organisatie. Het proces dat in 1993 met 'Nieuwe Lijnen' is inge-
zet, is een soort continu proces dat in 1995 resulteert in het rapport 'Ruimte voor 

politiek'. Hierin staan de uiteindelijke voorstellen voor de wijziging van de partij01 

ganisatie na een langdurige discussie. Het stimuleren van de discussie wordt hierin 
als hoofdtaak van het bestuur benoemd. Een meerjarenplanning, politieke podia en 

een kennis- en kundebank moeten ervoor zorgen dat het beeld van D66 als ideeën - 
partij wordt versterkt, mede om de concurrentie met andere partijen en organisaties 
als  one  issue-bewegingen aan te kunnen. Het congres schaart zich eind 1995 achter 

de voorstellen, maar pas na de millenniumwisseling  zal het tot de noodzakelijke ver-
anderingen komen. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 laait de discussie over de professi0nal 

sering van D66 opnieuw op, dit keer in rechtstreeks verband met de toekornstige ro 
van D66. Het verlies dat in dat jaar wordt geleden heeft grote gevolgen voor de orga-

nisatie, het kader en de financiën. Er lijkt een cultuuromslag op komst te Zijn. Het 

hoofdbestuur erkent de noodzaak 'afscheid te nemen van een tijdperk waarin on5 

idealisme amateuristisch vorm kreeg'. De omvorming van D66 naar een profess10 

nele Organisatie wordt het 'millenniumprobleem' van D66 genoemd. 
De toekomst van D66 hangt volgens het zittende hoofdbestuur af van twee zaken 

de ideeënvorming en de professionalisering Van de Organisatie. Het bestuur streeft 
naar een eenvoudigere en slagvaardigere organisatie, een kleiner hoofdbestuur 
(wordt: landelijk bestuur), betere structurering van de interne comfl1un1t 

ie- invoering van een partijreferendum en de focus op ideeënvorming. De conifl1i55 

Tommel constateert eind 1999 dat meer dan tweederde van de leden geen gebruik 
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maakt van het one-mafl-0fle1)0te-sYsteem  bij interne verkiezingen. Hierdoor is de  
dew  cratisclie legitimatie gering. Verbeteringen worden voorgesteld. De plannen 
gaanwel gepaard met financiële problemen. Deze lijken structureel, waarbij perio-

den van herstel worden gevolgd door forse aanslagen op de begroting als gevolg van 

dure verkiezingscampagnes. 

Tijdens het millenniumcongres gaat de Organisatie op de helling. Behalve de eer-

de  rge n  o emde voorstellen worden de regiohoofdbestuursleden geschrapt, lokaal lid-
maarschap ingesteld en niet-territoriale  afdelingen mogelijk gemaakt. De begro-
t i ngsproblemen zijn bepalend voor de vraag of de wijzigingen ook in de praktijk 
worden doorgevoerd. 

Begin jaren negentig lijkt het beter te gaan met de financiën van de Democraten.  

Dc  jaarrekening over 1991 vertoont een overschot door een groeiend aantal leden en 
het niet evenredig verhogen van de uitgaven. De begroting voor 1992 is florissanter 
dan voorgaande jaren: meer leden, meet inkomsten, er is zowaar ruimte voor nieuw 
beleid. Maar door hoge uitgaven voor verkiezingscampagnes en wederom terug-
lopende inkomsten door een langzaam dalend ledental komt de partij eind jaren 
negentig opnieuw in financiële nood. Opnieuw gaat het mes in de uitgaven. Poten-

tile  [ivcede-Karnerleden zullen zelfs hun eigen verkiezing moeten gaan financie-
ren, zo wordt aangekondigd. De financiële perikelen lijken een never  ending  story 
voor de Democraten. 

De leiderschapswisseling in 1997 is slecht geregisseerd en de keuze voor Borst is een 
ongelukkige. Veel keuze was er echter niet. Gerrit-Jan Wolifensperger had de poten-
tie noch  dc  ambitie om zich te ontwikkelen tot de nieuwe partijleider. Het was dan 
ook nier verstandig om hem in 1994 tot fractievoorzitter te kiezen, een positie die 
het in zich draagt dat de betrokkene de beoogde opvolger van de zittende leider is. 
Wolffensperger was ook door de fractie gekozen als voorzitter en niet door de ge-
mene Ledenvergadering tot partijleider  gekozen en genoot derhalve ook niet het 
gezag dat een partijleider nodig heeft. Bovendien werd Hans van Mierlo tot het 
eind toe als  dc  1366-leider gezien. De positie van Van Mierlo erodeert echter al snel 
en dit heeft een negatieve uitstraling op de partij. 

11 Na het vertrek van Van Mierlo en het ministerschap van Borst is  Thom  de Graaf 
de onbetwiste partijleider van n66. De Graaf krijgt veel lof over hoe hij de formatie 
van het tweede paarse kabinet tot een goed einde brengt, als volwaardige partner te 
midden van ervaren politici als Jacques Wallage en Frits Bolkestein.223  De Graaf 
heeft de mogciijkkeid om zich in de Tweede Kamer te profileren. De verwachting is 
ook dat hij D66 meer zal profileren dan Wolifensperger onder het eerste paarse kabi 

i 
- 

net heeft gedsn Zoals gesteld heeft D66 verzuimd om de eerste paarse periode te 
gebruiken om zichzelf eigenstandig te profileren en voor de volgende stembusgang 
een nieuwe boodschap te formuleren. Bij n66 is deze boodschap in 1998 hetzelfde 
als vier jaar eerder: o66 wil opnieuw een paars kabinet, zij het dat zelfs tijdens de 
campagne van 1998 intern onenigheid bestaat over deze boodschap. Maar dat n66 
te veel heeft gehoogd op de totstandkoming  van het paarse kabinet, is niet alleen 
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een conclusie die achteraf kan worden getrokken. Al vanaf 1995 is binnen de partij 

de roep om een duidelijker profiel, een duidelijker eigen gezicht hoorbaar, en ook 
buiten de partij wordt D66 getypeerd als een 'grijze muis' en 'junior partner'. Het 
hart van paars blijkt een zwak hart. Tijdens de regeerperiode van het tweede paarse 
kabinet is het niet anders. 

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen in mei 1998 haalt D66 veertien zetels, tien 
minder dan vier jaar daarvoor. Na de realisatie van het eerste paarse kabinet en een 
inhoudelijk redelijk succesvolle inbreng in dat kabinet, is die uitslag natuurlijk een 
morele nederlaag. Dat de verkiezingsuitslag in 1998 door veel Democraten als een 
klap wordt ervaren, is ook alleszins begrijpelijk. Maar in werkelijkheid wordt D66 1fl 

mei 1998 door de kiezers teruggebracht naar een niveau dat voor de sociaal-liberale 
Democraten een stuk realistischer is dan de 24 zetels vier jaar eerder, die als een elec-
torale piek moeten worden beschouwd. De uitslag, ligt bovendien op het niveau 
waarop de partij zich in de peilingen al vanaf het voorjaar van 1995 bevindt en in die 
zin is de uitslag geen echte nederlaag. Veel zorgwekkender is daarentegen de gestage 
teruggang die na mei 1998 wordt ingezet. 

D66 gaat terug naar veertien zetels en is, conform de beeldvorming bij de kiezers, 
nu ook getalsmatig niet meer nodig om een sociaal-liberaal kabinet te vormen. 
Niettemin nodigen PVDA en VVD de Democraten toch uit om aan een tweede paars 
kabinet deel te nemen. Hiermee wordt aangetoond dat getalsmatige verhoudingen 
niet per definitie doorslaggevend zijn in de politieke verhoudingen tussen partijen. 
Iedereen beseft dat voor een stabiele coalitie tussen PVDA en 'VVD 66k n66 nodig is. 
Dit wordt nog eens extra duidelijk als de Democraten in mei 1999 besluiten om Uit 

het kabinet te stappen, nadat in de 'nacht van Wiegel' het voor D66 zo belangrijke 
wetsvoorstel voor de invoering van het correctief referendum is gesneuveld. Met het 
vertrek van D66 komt de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer voor het 
kabinet in getalsmatig opzicht niet te vervallen, maar desondanks gaat premier Kok 
het staatshoofd vertellen dat zonder D66 ook PVDA en VVD niet verder zullen rege- 
ren. - 

Het kabinet wordt gelijmd, maar de barst die deDemocraten zèlf oplopen, wordt 
niet geheeld. Ruim tien jaar heeft D66 geijverd voor de invoering van het correctief 
referendum, uit alle peilingen blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse 
bevolking voorstander is van een referendum, maar op het moment dat één eigen-
gereide 'vyn-senator het cruciale wetsvoorstel torpedeert, zijn het uitgerekend de 
Democraten die de wind van voren krijgen. Zo belangrijk was dat referendum toch 
ook weer niet dat de partij daarvoor de coalitie moest opblazen? En waarom werd er 
aanvankelijk gesproken over 'onherstelbaar beschadigd vertrouwen', terwijl de par-
tij binnen een mum van tijd weer met de andere partijen aan tafel zat om de breuk 
te lijmen? Het compromisvoorstel voor een raadgevend referendum, waar de 
Democraten contre-coeur mee instemmen, wordt uitgelegd als gezichtsverlies voor 
D66. Het doet er weinig toe wat de ware motieven zijn om te breken en vervolgens 
weer te lijmen. In de beeldvorming is D66 de partij die zonder echt belangrijke 
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reden stoere taal uit om vervolgens op de schreden terug te keren om maar te mogen 
blijven meedoen. 

\dxiaf de nacht van Wiegel komt het niet meer goed met n66. Hoezeer de Demo-
craten ook kunnen aantonen dat ze wei degelijk hebben bijgedragen aan de resulta-
ten van twee paarse kabinetten, hoezeer het kabinetsbeleid ook overeenkomt met 
I-icr vci-kiezingsprogramma van D66 en hoe hard de bewindslieden en volksverte-
gcnwöordigers van D66 ook werken, feit is dat D66 voor de media en in het verleng-
de daarvan voor de kiezers nauwelijks meer een rol van enige betekenis speelt. In de 
verslaggeving in de media wordt D66 vaak slechts zijdelings genoemd (als ze al niet 
geheel ontbreekt) en de kiezers die zich niét van D66 afwenden zijn nog maar goed 
voor zeven Tweede-Kamerzetels 
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fliri..r riitrrir 

Als D66 in moeilijk vaarwater zit, ligt dat aan twee dingen: 
aan D66en aan het vaarwater.' 

Jan Glastra van Loon 

D66 ALS PROEFTUIN 

Besluitvorming 

D66 pleit als sinds haar oprichting voor radicale democratisering van politiek en 
samenleving. De Democraten willen burgers meer betrekken bij de politieke 

besluitvorming, meer mogelijkheden tot inspraak geven en mensen zelf keuzen 
laten maken. Alleen al uit de naam van de partij, Democraten 66, valt op te maken 

wat de belangrijkste doelstelling van D66 is. In de statuten van de partij is deze 

expliciet verwoord: 

De partij stelt zich ten doel de radicale democratisering van de samenleving en 
het politieke bestel door als politieke partij met alle geëigende middelen ervoor 
te ijveren dat: 

a. de kring van degenen die effectief deel hebben aan de politieke en maat-
schappelijke besluitvorming zover mogelijk wordt uitgebreid; ( ... )" 

Deze doelstelling  was een reactie op de politiek-maatschappelijke tijdgeest van de 
jaren zestig.  Dc  periode waarin D66 ontstond, werd gekenmerkt door wat wordt 
genoemd de nieuwe ruondigheid van de burgers'. D66 wilde zelf het goede voor-
beeld geven en paste deze doelstelling ook toe op de eigen partijorganisatie De 
besluitvorming  binnen u66 zou plaats vinden middels een systeem van directe 
democratie, teneinde zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming te betrekken. 
De onvrede met de regentenmentaliteit, de wens om te komen tot democratisering 
van de politiek en de samenleving  en het betrekken van de burgers bij de politiek, 
werd binnen de nieuwe partij weerspiegeld door de wens om ook binnen D66 tot 
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een radicaal democratische besluitvorming te komen. Ook in de eigen gelederer 
hanteren de Democraten daarom het ideaal van directe democratie als uitgangs-
punt. Hoe ziet deze voor politieke partijen nog altijd unieke besluitvormingsstruc-
tuur eruit?2  

Alle leden hebben gelijke rechten en toegang tot de Algemene Ledenvergadering  
(ALv), het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de partij. De enige drempel die  
deelname aan de besluitvorming voor een individueel lid zou kunnen vormen, is de 
toegangsprijs voor het congres of de reisafstand naar de plaats van handeling. Ieder 
lid heeft op de Algemene Ledenvergaderingen, ook wel congressen genoemd, 
spreek- en stemrecht. Anders dan de meeste andere politieke partijen kent D66 dus 
geen vorri van getrapte vertegenwoordiging. Wel bestaan er op lokaal en regionaal 
niveau bestuurlijke gremia. Op lokaal niveau functioneren de afdelingen. Behalve 
de specifiek lokale rol van de afdelingen in de lokale politiek vindt hier in principe 
ook de voorbereidende discussie voor congresbesluiten plaats. Afdelingen hebben 
weliswaar het recht om op het congres moties en amendementen in te dienen, maat 
door de directe democratievorm is de rol van afdelingen op landelijk niveau 
beperkt. Tussen de afdelingen en het landelijk niveau functioneren regio's, die in het 
verleden in wisselende mate minder en meer gewicht hebben gehad, maar over het 
geheel genomen toch een beperkte rol spelen. De belangrijkste rol van de regio is 
gelegen in het organiseren van de verkiezing van leden in de Provinciale Staten, het 
behandelen van regionale vraagstukken en het organiseren van campagneactivitei-
ten. 

Voorstellen die aan het congres ter besluitvorming worden voorgelegd, werden 
tot 1999 in het partijorgaan Democraat afgedrukt. Tegenwoordig wordt van een 
moderner communicatiemiddel gebruikgemaakt: het internet. Tot 1978 kon ieder 
individueel lid of partijorgaan amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen, 
hetgeen ertoe leidde dat op een congres grote hoeveelheden amendementen behan-
deld moesten worden. Dit resulteerde in vermoeidheid bij congresgangers en het 
blindelings volgen van het advies van het hoofdbestuur. Vanaf 1978 kregen de regio's 
het recht van amendement toegewezen. Deze opzet werkte in de praktijk onvol-
doende, zodat besloten werd om vanaf 1981 ,het amendementsrecht te geven aan 
afdelingen, regio's en groepen van minimaal 25 leden. Sinds 1984 kan ook het 
hoofdbestuur amendementen indienen en sinds 1999 behoort dit recht ook toe aan 
zogenoemde 'platforms' (groepen leden die niet tot één afdeling behoren, bijvoor-
beeld virtuele platforms op internet). 

Deze democratische Organisatie van de interne besluitvorming heeft ook nadelen: 
alle wijzigingen die door de loop der jaren zijn voorgesteld en doorgevoerd met het 
doel de besluitvorming binnen D66 te stroomlijnen, hebben niet kunnen verhinde-
ren dat de grote stroom van amendementen heeft aangehouden. In een vaak moor-
dend tempo worden al die amendementen er op het congres doorheen gejaagd. 
Voor de zaal is dit lang niet altijd te volgen, ook al niet omdat de aanwezigen het pak 
papier met alle wijzigingsvoorstellen pas vlak voor het congres hebben gekregen. 
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Nadeel van de directe democratievo
rm  is ook dat discussies op het congres  vaak lang duren, omdat veel mensen 

 hun zegje Willen doen. Ook moeten veel onbeteke-nende moties en amendementen Worden behandeld. Poginge
n  om de agenda van het congres te beperken  door een strengere  selectie van onderwerpen  of amende-menten, hebben dit probleem niet opgelost.3 

Een ander nadeel van de beslui
tvormingsmethode is dat een grote hoeveelheid studie en denkw

erk soms tot slechts marginale wijzigingen  op het congres  leidt. Onder dru
k van de grote hoeveelheid te nemen besluiten en de beperkte tijdsspa

n_ ne waarin dit dient te gebeuren, Worden argumenten vaak tekortgeda
an  en inspan-

ningen die aan de besluiorming vooraf zijn gegaan niet altijd voldoende gehono-
reerd. Door de inrichting  van de besluitvorming Wordt het functioneren van de 
Algemene Ledenvergadering  telkens Weer Zwaar op de proef gesteld. Toch is de 
opzet van de congressen door de jaren heen door de Democraten instandgehouden. 

Alleen de in de eerste jaren gebruikte 'votometer' een elektronische stemmachine, heeft het veld moeten  ruimen (hetgeen  een nogal tegenstrijdige ontwikkeling is: van elektronisch stemmen  Werd overgestapt  op handmatig stemmen). 
De belangrijkste oorzaak van het feit dat de nadelen van de democratischet beslui tvorming nooit Zijfl 

weggenomen is dat de Democraten aan het eind van 
iedere discussie over de partjorgani5j tot de slotsom lramen dat ze ondanks alle nadelen niet wilden tornen  aan het ideaal van  one-man-one-vote.  De decentrale 
opbouw van de Partij en de directe democratievorm zijn daardoor vanaf de oprich-
ring in hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. De instelli

ng  van een partijraad of een 
andere vorm van representatieve vertegenwoordiging, is door de Democrate

n  altijd afgewezen. \l hebben 
 de Democraten in de beginperiode geëxperimenteerd met zogenaamde steekproefrergadering  ' . bedoeld om Deze steekproefrergaderjngen  waren in de perioden tussen  de congressen de meningen in de partij te kun- nen peilen. Via een aselecte steekpr

oef werden 200 leden geselecteerd die zich over politieke of  organ  isatorische 
 vraagstukken konden uitspreken. De steekproefrerga_ 

deringen werden echter geen succes, niet in de laatste plaats doordat de vergaderin-
gen geen bindende uitspraken konden doen Ook de Derde

-Kamerbijeenkomsten en het partijreferendj 
Zijn 

geen succes geworden. Alleen de ultrademocratisehe gemene Ledenvergadering is gebleven. 

OfD66 met haar dem 
de doelstell ocratische organisatieV0  ook dein de statuten geformuleer_ ing heeft bereikt  is de vraag. Het congresbezoek schommelt nogal, gemiddeld komen rond de 

800 
bezoekers naar een congres. Op circa io d 12.000 leden is dit een Hein aantal  

vaandel heeft. Wi zeker voor een partij die ledenparticipatie  hoog in het e een 
D66COngreS bezoekt  zal bovendien  constateren  dat een aan- zienlijk deel van `

l e leden  niet aan de beslui tvorming deelneemt, maar zich in de 
wandelgang 

 0 opl totielt Congresu 
en 

it5p
raken  van D66 vertegenwoordigen dan ook niet veel meer dan de miflg van een tamelijk willekeuri

ge  groep leden. 
Her is bevend' niet per clehnitie Waar, dat een vorm van directe democratie in de vorm  van het 

in de praktijk ook leidt tot een democra- 
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tische(re) besluitvorming. Bij de Democraten heeft ieder lid een gelijke stern, een 
'gewoon' lid heeft in theorie evenveel mogelijkheden invloed uit te oefenen als een 
prominent lid. Echter, het omgekeerde kan ook worden gesteld: een prominent lid 
kan opeen congres evenals ieder 'gewoon' lid het woord voeren. Duidelijk mag zijn, 
dat het prominente lid met meer aandachtigheid aangehoord zal worden dan het 
doorsnee onbekende lid. Het prominente lid heeft naar alle waarschijnlijkheid ook 
meer kennis van zaken en meer ervaring met debatteren. Als tijdens een congres alle 
prominenten een lijn trekken, is het bovendien relatief eenvoudig om de mening  en 
stemkeuze van de rest van de aanwezigen te beïnvloeden. 

Ook de politicoloog Koole constateert dat er veel licht zit tussen het ideaal van 
democratische besluitvorming door middel van het  one-man-one-vote-systeem en 
de praktijk van de Algemene Ledenvergadering. Koole onderzocht het besluitvor-
mingsproces op het D66-congres eind 1982. Van de 2.000 aanwezige Democraten 
voerden 33  het woord over het belangrijkste onderwerp van dat congres: de strate-
gieresolutie. Deze 33  bleken allemaal te behoren tot het middenkader van de partij, 
mensen met een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie. Koole stelt op basis 
van zijn onderzoek 'dat ook bij D'66 de normale oligarchiseringstendens aanwezig 
is 

'Het eenvoudige lid heeft nog wel recht op het woord, maar zal het in de mees-
te gevallen door minder kennis van zaken of gebrek aan politieke ervaring af 
moeten leggen tegen de cracks. De democratische doelstelling, geïnspireerd 
door het ideaal van de directe democratie en vormgegeven in het systeem van  
'one  man  one vote',  slaat aldus om in zijn tegendeel: de versterking van de 
invloed van de partij-elite.'6  

Ondanks het feit dat partijprominenten op congressen als een 'gewoon' partijlid 
worden behandeld, zijn zij wel in staat door gebruikmaking van hun spreekrecht 
discussies naar hun hand te zetten. 

Ook het hoofdbestuur heeft mogelijkheden om de besluitvorming op congressen 
te beïnvloeden. Het congres volgt in het groogste deel van de gevallen het stemad-
vies dat het hoofdbestuur bij een motie of amendement geeft. Overigens garandeert 
het  one-man-one-vote-systeem tegelijkertijd dat het omgekeerde ook mogelijk is: de 
meerderheid van het congres kan tegen de zin van de partijtop bepaalde besluiten 
nemen. Ondanks de kanttekeningen die bij het  one-man-one-vote-systeem kunnen 
worden geplaatst, is de directe D66-democratie de meest democratische en voor 
politieke partijen lange tijd unieke vorm van besluitvorming. 

Kandidaatstellingsprocedure 

Ook bij de kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen hanteert D66 

directe democratie en onderscheidt de partij zich van de andere politieke partijen. 
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mt het eind van de jaren vijftig waren kandidaatstellingsprocedures binnen politie-
ke partijen een sterk oligarchisch selectieproces dat plaatsvond in de top van een 

sterk verzuild systeem. Vanaf de jaren zestig is hierin verandering gekomen. In veel 

partijefl leidde de decentrale kandidaatstelling echter niet tot meer invloed van de 

gewone leden. Gesloten circuits op met name regionaal niveau hielden hun boven- 

arige invloed.7  P66 vormt hierop een positieve uitzondering. Bij de Democraten 
hebhe1] de regio's juist relatief weinig inbreng en vindt de kandidaatstelling  op alle 

iveau plaats middels een stemming onder alle leden. Bij D66 stellen de partijleden 

in twee ronden de landelijke kandidatenlijst samen. In de loop van de jaren is het 

sy
steem op details gewijzigd, maar in grote lijnen hanteren de Democraten al bijna 

37 jaar dezelfde methode van kandidaatstelling. 
Aan de kandidaatstelling zijn nauwelijks beperkingen verbonden. Ieder lid van 

66 kan zich kandidaat stelleil voor een vertegenwoordigende functie. Wel moet 

een part ijl  id  sinds 1984 minimaal een jaar lid zijn om zich kandidaat te kunnen stel-
len. De partij wil zo voorkomen dat de partij baantjesjagers aantrekt. Vóór 1984 lag 
deze grens hij zes maanden. Dezelfde regeling is van toepassing voor kandidaten 

voor bestuursfuncties. In de praktijk blijkt het echter meer regel dan uitzondering 
dat nieuwe D66'ers tijdens een eerste bezoek aan een afdelingsvergadering  al wor-

den gestrikt voor een bestuursfunctie. Een carrière binnen D66 kan heel snel gaan. 

Toch is de kandidaatstellingsprocedure binnen P66 niet een geheel Vrije procedure. 

Het Huishoudelijk Reglement van de partij bevat een aantal beperkingen die de 
functievervulling moeten reguleren. 

Sinds 1966 vermelden de statuten van de partij dat leden die in aanmerking wil-
den komen voor een vertegenwoordigende (of bestuurs)functie, dienden te verkla-
ren 'dat zij na mei 1945 niet zodanig betrokken zijn geweest bij handelingen, uitla-
tingen of voorvallen waaruit een nationaal-socialistische, fascistische of racistische 
gezindheid blijkt, of zij niet zodanig hebben deelgenomen aan activiteiten van de 
bezettende macht, dat een en ander een moreel beletsel zou vormen bij de kandida-
tuur voor het lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam. 9  In 1984 is deze 
clausule vervangen door een meer algemene eis dat kandidaten 'niet betrokken zijn 
geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen waaruit een fascistische of racisti-
sche gezindheid blij kt'.bo 

Naast deze gezindheidclausule stellen de statuten van D66 sinds 1968 de eis dat 
kandidaten voor het Kamerlidmaatschap deze functie als een volledige dagtaak 
beschouwen en derhalve bij verkiezing hun oude baan opzeggen en hun eventuele 
andere partijfuncties ncerleggen.11  In dit artikel is het anti-cumulatiestreven van de 
Democraten waarneembaar. P66 gaat in het verbieden van functiecumulatie het 
verst van alle politieke partijen. Bij andere partijen zijn bepaalde combinaties van 
functies wel mogelijk (bijvoorbeeld die van Tweede-Kamerlid en partijvoorzitter). 

- 

Sinds 1978 is ook de combinatie van een bestuurlijke of vertegenwoordigende 
functie binnen 1)66 niet het lidmaatschap van een andere politieke partij statutair 
verboden. Een jaar later werd ook de tegenovergestelde combinatie verboden. In 
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1981 is ten slotte het zogenoemde  'recall-recht' toegevoegd, indien een volksverte-
genwoordiger van D66 zijn of haar lidmaatschap van de partij opzegt, is het sinds-
dien regel dat hij of zij zijn of haar zetel ter beschikking stelt. 

Omdat de leden zelfde kandidaten voor de Tweede Kamer kiezen, kan het voorko-
men dat niet alle specialismen in de Kamer vertegenwoordigd zijn of dat er een One-

venredige vertegenwoordiging van vrouwen of allochtonen ontstaat. Dit prohi CCIII 

kan worden opgevangen door middel van een stemadvies dat het hoofdbestut1r aan 

de leden uitbrengt. Tussen 1978 en zooz bestond bij D66 de mogelijkheid een stem-

adviescommissie in te stellen, in 1986 werd deze mogelijkheid voor het eerst 
gebruikt. 12 

Voorstanders van het stemadvies betogen dat leden meer informatie krijgen \VLl 

neer deskundige D66'ers een advies uitbrengen over de geschiktheid van een kandi-
daat. Daarnaast kan een stemadvies van waarde zijn bij het streven naar een 
wichtige verdeling van kennis, ervaring, leeftijd en sekse in de fractie. Bij een dee[ 
van de partij bestaat behoefte aan een dergelijk advies. Tegenstanders van het st':"' - 

advies benadrukken de eigen keuzevrijheid en het one_man_one_votesYsteem 'J 

betwijfelen of het advies van een commissie wei onafhankelijk kan zijn. Zij Wij  7c 

erop dat het argument van een evenwichtige verdeling alleen opgaat als het stemad-

vies in zijn geheel wordt overgenomen. 
Het uitbrengen van een stemadvies was niet verplicht. Volgens het Huishoudelijk 

Reglement had het hoofdbestuur de mogelijkheid, niet de verplichting om een 
stemadvies uit te brengen. De Algemene Ledenvergadering kon ook om een stern-
advies vragen. Het hoofdbestuur moest dan aan het verzoek van de Algemene 
Ledenvergadering voldoen. In 1985 is door het congres gebruikgemaakt van deze 
mogelijkheid.  13  Ook in 1989 was het hoofdbestuur aanvankelijk niet van plan een 
stemadvies uit te brengen, maar het congres besliste anders en een paar maand 

later lag er toch een stemadvies. 
Uit onderzoek van de politicoloog Hiliebrand, die in 1992 een studie publiceerde 

naar kandidaatsteilingsprocedures in politieke partijen, blijkt dat het stemadvies in 

het door hem onderzochte jaar 1986 de belangrijkste factor was in het stemgedrag 

van de D66ieden.14  Ook Voerman constateert dat in 1986, 1989 en 1994 de leden 

het advies van de stemadviescommissie grotendeels volgden.  15  Voerman spreekt 

naar aanleiding van de door hem geconstateerde volgzaamheid van het stemadvies 

van een 'geleide democratie'.  16  Overigens kan, ook indien er wèl een stemadvies 
wordt gepubliceerd, worden gesteld dat de informatie die de leden krijgen, o11101  - 

doende aanknopingspunten biedt voor het uitbrengen van een deskundig oordeel 
over de kandidaten.17  

Voor dit democratische systeem geldt hetzelfde als voor de interne sluitvorm" 
zoals hierboven beschreven: er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. De com 
missie-Tommel constateerde in 1999 dat tweederde tot zevenachtste deel van de 
leden de stembiljetten bij de poststemming voor de kandidatenlijsten niet invult- 
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voerman stelt dan ook terecht  de vraag waarom D66'ers denken dat de gemiddelde kiezer zit te wachten op vergroting  van zijn mogelijkheden om de politieke besluit-vorming te beïnvloeden, terw
ijl de Democraten zelf 'zo massaal afzien van het uit-

brengen van hun stem bij de aanwijzing van de kandidaat
-volksvertegenwoordigers  va ti hun partij'. 18 Desondanks  en in ogenschouw genomen dat ieder systeem zowel voor als nadelen heeft, is het 

one-man-onevote_systeem in ieder geval het meest democratisch. 
Dir is ook de conclusie 

 van zowel Voerman als Hillebrand. De laatste stelt op basis cati de procedures  voor de kandidatenlijsten  van 1986 dat de leden van de andere drie grote partijen 'zeer 
Weinig invloed' hebben op de totstandkoming  van de kandidatenlijst en: 'De leden van 

D66 hadden in vergelijking met de andere par-
tijen veruit de grootste invloed op de totstandkoming  van de kandidatenlijst.' Op 
de uitkoni st van de Procedure heeft dit echter nauwelijks invloed. Bij D66 geldt 
evenals hij andere partijen dat de procedure leidt tot een kandidatenlijst  die een evenwichtige verdeling  tussen  mannen en vrouwen laat zien en waarbij zittende Kamerleden en hogeropgeleiden  doorgaans meer kans hebben op een hogere plaat-sing.  19 

Her democratische kiessysteem  van D66 behoeft naast de sturende werking van het stemadvies nog eentweede nuance  Niet de leden van D66, maar de aanwezige D66'ers op  dc 
 Algemene Ledenvergadering wijzen de lijsttrekker aan. Dit kan ertoe 

leiden dar de democratisch (middels  de poststemming) totstandgekomen uitslag van de kandidaatstelling  terzijde  Wordt geschoven bij de verkiezing van de nummer 
één op de lijst. Dit is behalve een theoretische mogelijkheid ook al twee keer prak-

tijk gebleken. In [981 stond Jan Terlouw na de stemming onder de leden op de vier-
de plaats van de kandidatenlijst  De Algemene Ledenvergadering  koos hem echter als lijsttrekker. In 1998 plaatsten de leden  Thom  de Graaf op de eerste plaats van de kandidatenlijs t, een uitslag  die maar voor één uitleg vatbaar was: de leden van D66 wilden De Graaf als lijsttrekker. Maar  het hoofdbestuur van de partij had enkele 
maanden eerder Els Borst reeds gepresenteerd als lijsttrekker. De leden die aanwezi

g  
waren op de Alge'-ne Ledenvergadering waar de verkiezing  van de lijsttrekker 
plaats vond, volgden het hoofdbestuur hierin en passeerden daarmee de keuze van 
de leden die hun stem hadden uitgebracht bij de poststemming. 

Lage organisatiegraad 
Veel van de in  (lit 

 boek beschreven organisatorische en financiële problemen van 066 
komen voort uit (Ie lage organisatiegra van de partij. Onder organisatiegraad 

wordt verstaan  de verhoudi  Parti 11 tussen het aantal kiezers dat bij verkiezingen op een J stemt en het aanta l 
"se" dat lid is van die partij. In vergelijking met andere Nederlandse  partijen heeft D6 

066 werd 6 altijd een zeer lage organisatiegraad gekend. Toen opgericht 
 was ongcve1 een op de tien kiezers lid van een politieke partij. 
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37 jaar later is dat nog maar amper 3% van het electoraat. Maar leden zijn noodzake-
lijk om de partij draaiende te houden. Ook vormen de partijleden het aanbod waar-
uit de partij haar kader rekruteert. De bestaande partijen konden in het verleden 
(en in mindere mate ook nu nog) een beroep doen op een vaste, georganiseerde ach-
terban. D66 wilde en wil geen apolitiek beroep doen op de loyaliteit van kiezers, het-
geen de partij kwetsbaar maakt.20  Mede daarom kent D66 tot op heden nog steeds 
een uitermate lage organisatiegraad (zie bijlage 9).  De verhouding tussen het aantal 
kiezers en het aantal leden ligt bij D66 tussen de 0,5 en 2,0. Alleen in 1982, toen het 
ledental relatief hoog was en het aantal kiezers laag, was de organisatiegraad korte 
tijd 4,2. Ter vergelijking: bij andere grote partijen schommelt de organisatiegraad 
globaal tussen 3  en 8.21  

De lage organisatiegraad van D66 wordt incidenteel versterkt. Zodra de peilingen 
voor D66 een neerwaartse beweging laten zien, zakt de inzet die leden en vrijwilli-
gers voor de partij plegen in. Bijvoorbeeld: als in 1971 op landelijk niveau de electo-
rale neergang inzet, vermindert de ondersteuning van de D66'ers op regionaal en 
lokaal niveau, die daardoor in toenemende mate geïsoleerd, gefrustreerd en gede-
motiveerd raken, met als gevolg dat een veel te kleine groep D66'ers de verkiezingen 
van 1972 moet dragen, met een mislukte verkiezingscampagne als resultaat. 

Dit probleem is vooral voelbaar in de afdelingen van D66. Ondanks het gegeven 
dat voor de oprichting van een afdeling in de beginjaren slechts negen leden nodig 
waren, bleef het aantal afdelingen in de beginjaren van D66 gering. Ook in later 
jaren lijden sommige afdelingen een kwijnend bestaan, met name in perioden van 
electorale neergang. Niet zelden komt het voor dat de lokale fractievoorzitter ook 
afdelingsvoorzitter en campagneleider is en gemeenteraadsleden zich voor een vol-
gende termijn kandidaat stellen omdat er geen nieuwe kandidaten zijn om de lege 
plekken op te vullen. 

Blijkbaar is de partij relatief slecht in staat om mensen aan zich te binden. De vraag 
is dan hoe dat komt. Om daarin enig inzicht te krijgen, kan worden gekeken naar 
de redenen waarom mensen lid worden van een politieke partij. in de literatuur 
over politieke partijen worden participatie, liet geven van (financiële) steun vanwe-
ge de ideeën van een partij, collectieve gewoonten (cultuur, 'mijn ouders waren ook 
lid') en carrièreperspectieven als motieven genoemd.22  Een in 1999 gehouden 
onderzoek onder de leden van D66 geeft hier enig inzicht in. 23 

D66 is van alle partijen de partij met (formeel) de meest democratische partij-
structuur en in theorie de partij waarin gewone leden de meeste invloed kunnen 
uitoefenen. Deze democratische structuur leidt bij D66 niet tot een groot aantal 
leden of een hoge organisatiegraad. Participatie lijkt dan ook niet de belangrijkste 
reden om lid te worden van D66. Toch geeft 40% van de leden aan dat de interne 
partijdemocratie een belangrijke reden is geweest om lid te worden. 

D66'ers zijn individualistische mensen die weinig ophebben met vooraf bepaalde 
vanzelfsprekendheden. Lid worden vanuit dergelijke overwegingen ligt bij Demo-
craten dan ook niet voor de hand en onderzoek toont dit ook niet aan. Blijven over 
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her geven van financiële steun vanwege de ideeën van de partij en carrièreperspec-
tieven. Om met de laatste te beginnen: onderzoek laat zien dat de helft van de leden 
nier actief is inde partij, dat een kwart tot maximaal vijf uur per maand aan de partij 
besteedt en ongeveer eenderde meer dan vijf uur. Vergeleken met andere partijen 

( tweederde niet actief) zijn D66'ers daarmee relatief erg actief. Relatief, aangezien 
D66 veel minder leden heeft dan de andere drie grote partijen en daarom meer werk 
door minder mensen moet worden gedaan. Dit betekent echter ook dat er relatief 
veel mogelijkheden zijn voor een carrière binnen D66. Mensen die hierop uit zijn, 
zullen hierin aanleiding zien om lid te worden. zo% van de leden geeft dit ook 
(mede) als reden aan. Rest het geven van financiële steun vanwege de ideeën van de 

partij. 2.1% van de leden van D66 zegt via het lidmaatschap een bijdrage te willen 
leveren aan de invloed van de partij, hetgeen ook via de financiële bijdrage zou kun-

nen. 
ivlaar, zoals ook al eerder uit onderzoek naar de motivatie van D66-kiezers naar 

voren kwam, de ideeën van de partij blijken toch de belangrijkste reden te zijn om 
lid re worden: heIst 45% van de leden geeft aan dat de beginselen van D66 reden zijn 
geweest om lid te worden.24  Dit is veel voor een partij die altijd heeft beweerd geen 
ideologie te hebben en juist vanwege haar pragmatische inslag het opstellen van een 
beginselprogramma heeft afgewezen. Daarmee is een belangrijk vooroordeel over 
D66 weggenomen. o66 heeft immers nooit bekend gestaan als de partij waarop 
mensen stemmen vanwege de ideologie of de ideeën van de partij. In de beeldvor-
ming werd de partij steevast afgeschilderd als een partij die was opgehangen aan de 
sterke, charismatische leider, met name ten tijde van Van Mierlo's leiderschap. Ove-
rigens wordt deze beeldvorming ook op het niveau van de kiezers door onderzoek 
gelogenstraft. In 1986, als D66 onder leiding van Van Mierlo een grote overwinning 
boekt na een periode van malaise, laat kiezersonderzoek zien dat liefst 84% van de 
kiezers het D66programina als belangrijkste reden opgeeft om op D66 te stemmen. 
Niet minder dan 78% (!), nagenoeg evenveel als bij de andere grote partijen, noemt 
de beginselen' van de partij als belangrijke motivatie. Het percentage van 49% dat 
zegt vanwege de lijsttrekker op D66 te hebben gestemd blijft bovendien ruim-
schoots achter bij de percentages die worden genoemd in het geval van CDA-lijst-
trekker Lubbers (64%) en PVDA-lijsttrekker Kok (53%).25  Terwijl D66 te horen 
krijgt dat ze zo afhankelijk is van haar lijsttrekker, tonen de cijfers aan dat dit voor 
PvDa en CDA nog sterker geldt. 

Het onderzoek naar de leden van D66 leverde ook een profiel van het 'gemiddelde 
D66-hid'  op. Deze is nagenoeg  gelijk aan dat van de 'gemiddelde D66-kiezer'.26  Uit 
het onderzoek bleek dat de gemiddelde leeftijd van D66'ers in vergelijking met 
andere partijen nog altijd laag is, to% is geboren vóór 1935 en ruim zo% is geboren 
na t96.27 Driekwart van de leden heeft een HBO- of universitaire opleiding genoten 
fl is daarmee in vergelijking niet leden van andere partijen bijzonder hoog opge-

8 /0 van de D66-leden rekent zich tot de (lagere en hogere) middenklasse. 
0 o van de leden reken t zich zeilti ier tot een bepaalde godsdienst oflevensbeschou- 
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wing,  een kwart van de leden noemt zichzelf wel christelijk. NRCHandels b/aol en de 
Volkskrant zijn onder de D66'ers de meest gelezen kranten. 

Een opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek is dat liefst de helft van de leden  
van D66 pas in de jaren negentig van de afgelopen eeuw lid is geworden. Vijf pro. 
cent is al lid sinds de jaren zestig. Voor 8o% van de leden geldt dat zij opzeggen van 
het lidmaatschap nagenoeg uitgesloten achten, maar daar staat tegenover dat 6% 
opzeggen van het lidmaatschap meer dan eens heeft overwogen.29  

In zijn boek De opkomst van de moderne kaderpartij betoogt de politicoloog Kook 
dat de daling van het aantal leden bij D66 met name vanaf de jaren tachtig  veel 
scherper is dan die bij andere partijen.30  Dit is echter niet juist. Alleen tijdens de 
grote crisis in 1974-1975, toen D66 op sterven na dood was, liep de partij leeg en 
waren er nog maar 300 leden over. De herleving onder Terlouw en Glastra van Loon 
legde de basis voor de uitbouw van D66 tot een stabiele partij met een vaste kern 
partijleden. De schommeling in het ledental van D66 is meer een zaak van adminis-
tratieve slordigheid dan van een sterke wisseling in partij appreciatie. Eind 1991 telde 
D66 bijvoorbeeld 11.325 leden, terwijl dit er tien jaar eerder, volgens de administra-
tie, nog 17.765 waren. De partijvoorzitter kon deze scherpe daling van het ledenaan-
tal maar moeilijk verantwoorden, totdat bleek dat ze het gevolg was van het feit dat 
de wanbetalers in 1982 van de ledenlijst waren afgevoerd. Het beeld dat bleef han-
gen was dat van de sterke schommeling in ledental. Maar wie het aantal wanbetalers 
van het ledental in 1981 aftrekt, komt niet veel hoger uit dan het aantal leden begin 
jaren negentig. Ook eerder al, in de herfst van 1973, had het ledental een dergelijke 
daling laten zien. Toen werden 1.500  van de 6.000 partijleden van de ledenlijst 
gevoerd omdat ze al twee jaar hun contributie niet hadden betaald.' 

De werkelijkheid na bijna 37  jaar D66 is dat terwijl alle politieke partijen in 
Nederland (met uitzondering van de sp en klein rechts) de afgelopen decennia te 
kampen hebben met fors dalende ledentallen, D66 een relatief stabiel ledental kent. 
In de tweede helft van de jaren tachtig had D66 globaal tussen de 8.000 en 10.000 

leden, vanaf begin jaren negentig schommelt dit aantal tussen de ii.000 en 15.000 

leden. In 2001, waarin de electorale aantrekkingskracht van D66 afnam, was 
opnieuw sprake van een aanwas van (300) nieuwe leden, in 2002 meldden 523 nieu-
we leden zich aan. 

Een politieke partij als D66 bereikt haar idealen niet zonder financiële middelen. 
Het permanent functioneren van de partij brengt al kosten met zich mee, de zoge-
noemde overheadkosten (huisvestingskosten, automatisering, mailing, publicaties, 
representatiekosten en dergelijke). Een partijapparaat is wat dat betreft net een 
onderneming. Daarbij komen dan nog eens bij de kosten voor partijspecifieke uit-
gaven als verkiezingsmateriaal, zaalhuur, vervoerskosten etcetera, en de periodieke 
uitgaven ten bate van de verkiezingscampagnes. 

Voor de bekostiging van deze uitgaven zijn politieke partijen in belangrijke mate 
afhankelijk van de contributies van de leden. Maurice Duverger heeft naar aanlei- 
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ding hiervan gesteld dat het democratische en het kapitalistische bij politieke partij-
en hand in hand gaan. Het beroep van partijen op de burger om hun stem op hen 

uit te brengen gaat gepaard met een beroep op diezelfde burger om financiële 
ondersteuning, die de activiteiten van de partij mogelijk moet maken.32  Het leve-
ren van een financiële bijdrage aan een politieke partij is in feite ook een manier van 
politieke invloed uitoefenen.3  De partijorganisatie is er mede op gericht deze gel-

den te innen. 
Of het ledental nu een positief of een negatief beeld vertoonde, de financiële situ-

atie van D66 is door de jaren heen vrijwel voortdurend ontoereikend geweest. Net  
als andere partijen is D66 als Organisatie in financieel opzicht kwetsbaar, omdat ze 
niet beschikt over een substantieel eigen vermogen. De partij is voor een belangrijk 
deel afha okelijk van giften en overheidssubsidies. Een deel van de giften is afkom-

stig van leden van de partij die kosten maken ten bate van de partij, maar deze uit 
eigen zak betalen. De onkostendeclaratie wordt hiervoor omgezet in een gift aan de 
partij. Een andere vorm van inkomsten waar 1)66 sterk van afhankelijk is, zijn de 
subsidies die van overheidswege worden verstrekt. Een van die subsidies is die voor 
televisie-uitzendingen in het kader van politieke partijen. Volgens onderzoek door 
Koole declareerde D66 in de periode 1974-1980 minder voor de subsidie die partijen 
voor de zendtijd op televisie kunnen krijgen dan waarde partij recht op had. Dit is 
opmerkelijk gelet op de financiële positie van de partij. 

Sinds 1971 15 het recht op subsidie voor in de vorm van een stichting aan de partij 
verbonden wetenschappelijke instituten wettelijk vastgelegd. Sinds 1975 komen 
ook scholings- en vormingsinstituten voor subsidie in aanmerking en sinds 1976 
ook Jongerenorganisaties. Deze subsidieregelingen zijn van groot belang, gelet op 
de geringe financiële kracht van partijen. Bij F166 bleek dit belang van subsidie heel 
duidelijk toen de Democraten bij de inwerkingtreding van de subsidiewet in 1971 

een tot dan toe voor de partij onbetaalbaar wetenschappelijk bureau oprichtten. 
Ook het opleidingscentrum en de jongerenorganisatie van D66 werden pas opge-
richt (in respectievelijk 1979 en 1985) nadat hiervoor subsidieregelingen in werking 
waren getreden (in respectievelijk 1975 en 1981) .34  De subsidies zijn afhankelijk van 
het zetelaantal in de Tweede Kamer, maar was in het verleden ook afhankelijk van 
de  matching  jitnds die een partij in de vorm van eigen inkomsten weet binnen te 
halen. De matchznçJii/s regeling was voor D66 ongunstig, omdat de subsidierege-
lingen de druk op de begroting juist verhogen in plaats van verlagen. In totaal is D66 
VOOr Ongeveer 37% afhankelijk van subsidieregelingen.35  Na de zware verkiezing-
snederlaag  in 1982 was deze afhankelijkheid goed voelbaar. Het opleidingsinstituut 
PVsI kroop een jaar later financieel door oogvan de naald, en ook de financiële posi-
tie van het SWB was gedurende enkele jaren kritiek. Zonder extra financiële steun 
kon het wetenschappelijk bureau een aantal taken niet meer uiwoeren.36  Ondanks 
een bezuinigingsoperatie bleef er een nadelig saldo op de s-begroting voor 1984  'an  bijna 40.000 gulden.r 

De krappe financiele ruimte is bij de Democraten altijd een belangrijke bottleneck 
geweest Het br engt son is  met zich mee, maar legt de partij ook beper- 
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kingen op bij het opbouwen van een professionele organisatie, het organiseren van 
activiteiten en het voeren van campagne en daarmee indirect bij het verwezenlijken  
van haar doelstellingen. 

Interne verhoudingen 

Behalve de lage organisatiegraad en daaruit voortkomende financieel zwakke posi-
tie van de partij, staat ook de zwakke bestuursstructuur en -cultuur binnen D66 cie 
slagvaardige organisatie in de weg. 

In bijna alle politieke partijen ligt het politieke zwaartepunt bij de Tweede-
Kamerfractie. Bij de VVD is dit van oudsher het geval, bij de PVDA is het zwaartepunt 
in de loop van de tijd in de richting van de fractie verschoven. Hoewel volgens het 
oorspronkelijke idee de partij de algemene uitgangspunten bepaalt en de Tweede-
Kamerfractie de actuele politieke stellingname bepaalt, is ook bij D66 de Tweede-
Kamerfractie wat betreft de bepaling van de politieke koers verreweg dominant. 
Het organisatorisch primaat ligt bij de besturen, het politieke primaat bij de fracties 
en de ledenvergaderingen. 

Het structuurcongres in 1968 wilde de verantwoording van de fractie naar de par-
tij toe expliciet regelen. Iedere vier jaar zou de fractie in zijn geheel verantwoording 
moeten afleggen. In de statuten is deze wens niet expliciet terug te vinden. Wel kan 
op congressen het beleid van de Tweede-Kamerfractie aan de orde worden gesteld. 
In 1969 is ook geëxperimenteerd met zogenoemde 'Derde-Kamerbijeenkomsten'. 
Tijdens deze bijeenkomsten legden de Tweede-Kamerleden van D66 in het open-
baar verantwoording af voor de ingenomen standpunten en de ingediende voorstel-
len. Op  die manier kregen de kiezers van D66 een unieke gelegenheid om in direct 
contact te treden met hun volksvertegenwoordigers. De eerste bijeenkomst in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam werd echter slecht bezocht en ook daarna zouden de 
Derde-Kamerbijeenkomsten niet van de grond komen. Wel werd in de beginjaren 
van D66 door individuele Kamerleden regelmatig tekst en uitleg gegeven over 
standpunten die waren ingenomen tijdens Kamerdebatten. In het partijblad Demo-
craat stonden vaak ingezonden artikelen van Kamerleden. Naarmate de jaren vers-
treken, werd dit duidelijk minder. In 1982- was deze ontwikkeling voor (R)appèl 
aanleiding ervoor te pleiten dat alle D66-fracties 'zich meer en vaker zouden moeten 
legitimeren naar de leden toe.'38  

Sinds 1984 is een regel in het Huishoudelijk reglement opgenomen, die eerder al 
op de kandidaatstellingsformulieren te vinden was, namelijk dat een volksvertegen-
woordiger van D66 desgevraagd verantwoording dient af te leggen tegenover de 
leden van de partij. Deze regel staat op enigszins gespannen voet met de staatsrech-
telijke regel van het vrije mandaat. Dit houdt in dat gekozen volksvertegenwoordi-
gers formeel 'zonder last of ruggenspraak' (sinds de grondwetswijziging in 1983 
alleen 'zonder last') hun functie vervullen. Een volksvertegenwoordiger van D66 
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kan (formeel) echter individueel ter verantwoording worden geroepen. In de prak-
tijk komt dit echter nauwelijks voor.  

Dc  Democraten hebben het hoofdbestuur opzettelijk weinig gewicht gegeven. 
Hoofdbestuursleden worden voor twee jaar gekozen en kunnen slechts een keer 
worden herkozen. Dubbelfuncties zijn uitgesloten. Het hoofdbestuur van D66 
heeft altijd een zeer geringe politieke rol gespeeld. Het hoofdbestuur wordt geacht 

de o rganisatorische zaken voor zijn rekening te nemen, de politieke standpuntbepa-
ling wordt door de Tweede-Kamerfractie voor haar rekening genomen. Wel is de 
partijvoorzitter in beginsel bij de fractievergaderingen aanwezig en heeft daarin een 
adviserende stem. In de praktijk heeft de partijvoorzitter echter weinig te vertellen 
als her om de politieke kers of de inhoudelijks standpuntbepaling gaat.39  Door de 

)aren heen, is het dominante beeld dat de Tweede-Kamerfractie geen enkele bemoei-
enis van het hoofdbestuur accepteert. Het hoofdbestuur dient zich bezig te houden 
met her organisatorische bestuur van de partij en zich niet te bemoeien met poli- 
tiek, zo is  dc  gangbare opvatting. Dit heeft tot gevolg dat achtereenvolgende partij- 
voorzitters zich buiten spel gezet voelen; niet serieus genomen, en gefrustreerd 
raken over hun ondergeschikte rol. Een aantal partijvoorzitters wist zich enigszins 
aan deze ondergeschikte rol te ontworstelen, hetzij doordat zij persoonlijk meer 
gewicht in de schaal legden, zoals Jan Glastra van Loon en Henk Zeevalking, hetzij 
doordat ze voor D66 als partijorganisatie veel betekenden in een periode dat de par- 
tij in een crisis verkeerde, zoals Jan ten Brink en Jacob Kohnstamm. 

Een gebrek aan afstemming en communicatie tussen het bestuur en de volksver-
tegenwoordigers houdt het gevaar in zich dat er gesloten circuits ontstaan die langs 
elkaar heen en In het ergste geval tegen elkaar inwerken. Het bestaan van dergelijke 

I- a culturen komt duidelijk naar voren in een briefwisseling tussen de 
Tweede-Kamerfractie van D66 en het hoofdbestuur in 1996. Bij de leden van het 
hoofdbestuur bestond in die tijd het gevoel dat de betrokkenheid van de fractie bij 
de partij te wensen overliet.40  De fractie zou geen of weinig aandacht besteden aan 
rapportages uit de partij en niet betrokken zijn bij de voorbereiding van partijcon-
gressen. De aanwezigheid van de fractie bij hoofdbestuursvergaderingen liet te wen-
sen over en de r,-actie toonde evenmin betrokkenheid bij de permanente campagne, 
aldus de bestuursleden Het hoofdbestuur verweet de Tweede-Kamerfractie dat 
deze haar medeverantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van de partij 
verwaarloosde  Bij  dc  Fractie leefde het tegenovergestelde gevoel. De fractieleden 
ervoeren 'weinig opbo uwende feedback op de verrichtingen van de fractie vanuit het 
HB/DB Bovendien verweet de fractie het hoofdbestuur 'weinig inlevingsvermogen 
in de positie van de fractie als coalitiegenoot'. 'Zolang het partijbestuur politiek 
irrelevant  blijft, is  dc  partijonverschilligheid van de Tweede-Kamerfractie een 
natuurlijke  (maar nog steeds onverantwoordelijke) reactie'41,  zo constateerde toen-
malig hoofdbestuurslid Brackel. 

De relatie tussen her bestuurslid en het Tweede-Kamerlid is die van de niet-poli-
ticke amateur  die een deel van zijn vrijetijd opoffert om D66 als partijorganisatie 
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draaiende te houden versus de beroepspoliticus die met een mandaat van  dc  idezers  
werkt in het hart van politiek Nederland. Maar ook binnen het hoofdbestu ur van beu 
de partij zijn in het verleden problemen met de onderlinge verhoudingen geweest. mvi 
Van oudsher heeft er een 'strijd' bestaan tussen het hoofdbestuur en het dagelijks 500 
bestuur, een strijd die niet zelden werd uitgelegd als een gebrek aan eenheid binnen zijn 
het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur, dat meer dan het hoofdbestuur betrok-ken  dat 
was bij de dagelijkse gang van zaken, zou de 'krenten in de pap' voor de neus van het is' 
hoofdbestuur weghalen. Hoofdbestuursleden klaagden verder over de overvolle tin 
agenda's van de vergaderingen.  chi  

Met name vanaf 1991 heerste er grote onvrede bij het hoofdbestuur over de relatie het 
met het dagelijks bestuur. De regiohoofdbestuursleden voelden zich te weinig 
betrokken bij de besluitvorming, die merendeels in de 'ivoren torens' van het dage- uit 
lijks bestuur plaatsvond. Het hoofdbestuur voelde zich gedegradeerd tot een bes 

applausmachine van het dagelijks bestuur.42  Ook de 'werkgroep functioneren I in' Ka 

concludeerde dat het hoofdbestuur niet goed functioneerde.43  Het dagelijks vat 

bestuur dicteerde te veel de besluitvorming zonder het hoofdbestuur daarin te dal 

betrekken, in het hoofdbestuur vond te weinig politiekinhoudelijke discussie plaats (a 

en de sturing van het hoofdbestuur op de partij was onvoldoende. De afschaffing  rM 

van het onderscheid tussen hoofd- en dagelijks bestuur in  woo  lag dan ook voor de he 

hand. Een verkleind bestuur ging verder onder de naam 'landelijk bestuur'.  Flit  

De lijst-Van Mierlo? 

Lange tijd stond de naam Hans van Mierlo voor veel mensen gelijk aan D66, en 
bestond de neiging om te denken  dater  voor D66 geen leven was na Van Mierlo. De 
tijd heeft het tegendeel bewezen, maar meer dan bij andere partijen lijkt het gezicht 
van D66 verbonden met die ene persoon die het boegbeeld van de partij is. Waarom 
is juist bij D66 de positie van de partijleider zo belangrijk en hoe verhoudt dit zich 
tot het ideaal van directe democratie? 

Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van d;persoon van Van Mierlo, die zeer 
lang (van 1966 tot 1973 en van 1985 tot 1997) partijleider was. Van Mierlo was voor 
de presentatie van D66 van groot belang. Hij was het gezicht van de partij, die met 
zijn charismatische uitstraling en de manier waarop hij zaken verwoordde mensen 
boeide en een belangrijke factor was in het binden van kiezers aan D66. 

Indien één persoon zo lang het gezicht van een politieke partij bepaalt, ontstaat 
als vanzelf een onlosmakelijke associatie. Maar het opmerkelijke in het geval van 
D66 is dat Van Mierlo die lange periode helemaal niet nodig had om zich als het 
vanzelfsprekende gezicht van D66 te ontwikkelen. Vaak kan pas achteraf worden 
geconstateerd dat een partijleider lange tijd het gezicht van een partij heeft bepaald 
en kan worden geconcludeerd dat hij blijkbaar het nodige gezag heeft verkregen. 
Van Mierlo daarentegen had dat gezag schijnbaar van nature. Voor de achterban 
van de Democraten bereikte Van Mierlo al snel de status van 'heilige'. Zijn positie 
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van de kiezers in de partij was gedurende twee perioden onbetwjst.44  Als Van Mierlo een zaal pdbestuur van 
geweest. igen 

betrad werd het stil en als hij sprak leken de Democraten  gegrepen door een bijna 
 
mythische fascinatie voor hun leider. Van Mierlo 

het dagelijks  
moest het hebben van zijn per- 

soon  jkheid; hij kon (behalve in 19) de hele fractie in 
nheid binnen 

zijn eentje overtuigen  van zij  fl  gelijk en de sfeer toch goed houden. Zijn opvolger Terlouw merkte hierover 
ur betrokken op dat Va Mierlo een kamer vol mensen ervan kan overtuigen dat twee plus twee vijf 

de neus van het is.  4 5 Ook op congressen had Van Mierlo de zaken volledig  in de hand. De opvat 
de overvolle ringen van de partijleider over de te volgen strategie waren doorslaggeve

nd. Zijn 
charisma compenseerde de onvrede met de koers van de partij. Een goede rede voor 

ver de relatie her congres en de leden stemden massaal in met zijn voorstellen. 
dat :h te weinig  Her beeld D66 min of meer gelijk staat aan Van Mierlo, komt dus niet 

rilt de lucht vallen. Dit geheel  ,an  het dage- 'Van Mierlo-effect' wordt echter niet door kiezersonderzoek erd tot een bevestigd. Zo blijkt uit onderzoek naar het stemgedrag  van de kiezers bij de Tweede- 
tioneren HB' 

let dagelijks 
Kamerverkiezingen van 1986, die worden gezien als de bevestiging  van de comeback van Van Mierlo, dat 11,4% van de kiezers 0P D'66 heeft gestemd vanwege de kandi- 

ur daarin te daren, renwijl dit bij het CDA van Lubbers 19,3% is. Een kwart van de kiezers 
cussie plaats 
afschaffing 

(26,6%, her hoogste percentage van alle partijen) koos D66 vanwege haar program- ma, liefst o,6% kon geen betere reden geven dan 
de 'beste 

00k voor de 
gewoon op Partij' te hebben gestemd.46  Zo er dus sprake was van een 'Van Mierlo-effect', was dit effect 

ur'. nier groot. In de beeldvorming  was dit effect er ontegenzeggelijk wèl. 

Toch is dir beeld van de allesoverheersende  partijleider maar ten dele waar. Van Mierlo was van  nature een sterke persoonlijkheid,  maar met de rol van partijleider  wist hij, zeker in de beginjaren van zijn partijleiderschap, niet altijd evengoed raad. 
Hij had de autoriteit van partijleider in de schoenen geschoven gekregen en moest 

daar noodgedwongen mee omgaan. Een belangrijke rol speelde daarbij Van Mier-
]o's informele CIrCUit.47 Van Mierlo had de gewoonte om een aantal mensen om zich 
heen te verzamelen met wie hij op een lijn dacht te zitten. Niet zelden riep hij een 

aantal mensen bij elkaar die hij kende of waarvan hij had gehoord om eens bij elkaar 
te komen om te praten. Van Mierlo maakte hiervan met name gebruik op momen

-ten dat er naar zijn mening  aanleiding  was om na te denken over de koers van de 
partijen hij op dat punt van het hoofdbestuur weinig ve

rwachtte. In een informele sfeer creëerde hij draagvlak voor zijn ideeën, testte hij zijn ideeën op een groepje ver- 
wanten en zocht hij feedback. 

Uitkomsten  van deze sessies werden als voorstel van het hoofdbestuur  aan het congres voorgelegd of als idee van Van Mierlo in het hoofdbestuur  besproken. Hier-
door ontstond liet beeld dat Van Mierlo al dat soort voorstellen zelf bedacht en 
daarmee een prominent stempel op de partij drukte, maar niet zelden waren deze 
voorstellen her resultaat van het denkwerk in dit informele circuit. De eerste keer 
dat dit zo gebeurde was het brainstormweekend waarde Leidse resoluties uit voort-
kivam en (zie ho0 Edstuk a). Eenzelfde  gang van zaken vond later plaats voorafgaand aan de torsrandkoming  van het beleidsplan. 
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Dit informele circuit is binnen D66 een traditie geworden waar ook latere partij-
leiders gebruik van maakten. Ze heeft over een lange periode een grote invloed 
gehad op de koers en manier van denken binnen D66. De 'denktank' van Van 
lo 

r-
Jo is door de jaren heen redelijk homogeen gebleven.48  Hierdoor ontstond een oligar-
chiseringsproces waarmee een partij-elite werd gecreëerd die voor een belangrijk 
deel de koers en besluitvorming in de partij bepaalde. 

Van Mierlo gaf geen leiding aan de fractie in traditionele zin. Kamerleden werden 
grotendeels vrijgelaten. Zolang een onderwerp hem niet interesseerde, besteedde 
Van Mierlo er ook weinig aandacht aan. Dit had wel als nadeel dat fractieleden zich 
soms ondergewaardeerd voelden of weinig aandacht voor hun onderwerp kregen. 
Vond Van Mierlo een onderwerp wel belangrijk, dan deed hij zijn invloed sterk gel-
den. Fractieleden moesten zich dan ook schikken naar de opvatting van de fractie-
leider. Als fractieleider stuurde Van Mierlo het standpunt van de fractie dan steevast 
in de door hem gewenste richting. De kwaliteit van de inbreng van het verantwoor-
delijke Kamerlid deed er minder toe dan de mening van de voorzitter. Dit kon ook, 
want er was geen alternatief voor de charismatische leider. 

De periode 1989-1993 kan worden gezien als een uitzondering. In deze periode 
kende D66 een zeer sterke Tweede-Kamerfractie, waarin mensen als Wolffenspergcr 
justitiebeleid), Kohnstamm (euthanasie), Tommel (milieu) en Groenman (sociale 

zaken) in belangrijke mate gezichtsbepalend waren. Het is dan ook opmerkelijk dat 
juist in deze periode het beeld dat D66 bestaat bij de gratie van Van Mierlo het meest 
prominent geventileerd werd. 

Een gevolg van de positie van Van Mierlo was wel dat mensen met eigen ambities 
binnen de partij weinig ruimte kregen. Zolang de neuzen dezelfde kant op stonden, 
was de samenwerking uitstekend. Van Mierlo was ook typisch iemand die zich 
omringde met medewerkers waar hij blind op kon varen. Dit is ook een van de rede-
nen waarom het tussen Van Mierlo aan de ene kant en Jan Terlouw en Laurens-Jan 
Brinkhorst aan de andere kant niet liep. Zij hadden hun eigen ambities die niet 
strookten met de denkbeelden van Van Mierlo. Maar ook mensen die het in begin-
sel eens waren met de koers van de partijleidp, hadden het moeilijk. Ze werkten 
volledig in de schaduw van de partijleider, die het beleid grotendeels dicteerde en 
geen of weinig ruimte liet voor de eigen ideeën van anderen. Menig partijvoorzitter 
besloot om zich niet voor een tweede termijn herkiesbaar te stellen vanwege het feit 
dat hij of zij als voorzitter van het hoofdbestuur onvoldoende ruimte kreeg voor het 
(mede) richting geven aan de koers van de partij. Partijvoorzitter Van Lookeren 
Campagne bijvoorbeeld vertrok omdat hij niet langer in de schaduw van Van Mier-
lo  wilde werken en ook partijvoorzitter Jansen stelde zich niet herkiesbaar nadat hij 
met Van Mierlo in conflict was gekomen.49  

De persoonlijkheid van Van Mierlo speelde dus een essentiële rol. Ook bij Jan Ter-
louw was het gezag dat hij als partijleider had grotendeels gebaseerd op zijn per-
soonlijkheid. Maar in tegenstelling tot Van Mierlo had Terlouw dat gezag niet van 
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nature, maar heeft hij het moeten verwerven. Gedurende de eerste jaren van zijn 
fractievoorzitterschap was Terlouw een grote onbekende, die ook aan het feit dat hij 

succesvol was als schrijver van bekende kinderboeken geen (politiek) gezag kon ont- 

lenen. 
De kracht van Jan Terlouw als partijleider was veel meer dan bij Van Mierlo 

afhankelijk van andere factoren dan zijn eigen charisma of aantrekkingskracht als 

partijleider. Terlouw was als fractieleider geen strakke organisator en individuele 
Kamerleden kwamen meer aan bod. Kwaliteit en een goede onderlinge sfeer waren 
erg belangrijk voor de uitstraling van de fractie als geheel, zij het dat de Democraten 
hierin niet altijd slaagden: de achtmansfractie (1977-1981) was een sterke fractie, die 
van zeventien (1981-1982) niet. Ook speelde het tijdvak mee. In de periode 1976-
198 1 WCS Terlouw politiek tactisch sterk en maakte hij D66 weer geloofwaardig. Het 

hie ropvolgende verkiezingsresultaat in 1981 was sterk met zijn persoon verbonden. 
Hoezeer de persoonlijkheid, of beter: de perceptie van de persoonlijkheid, van de 

partijleider van belang is, heeft Maarten Engwirda als geen ander ondervonden. 
Engwirda die Jan Teriouw opvolgde als partijleider, werkte zich als fractievoorzitter 
drie slagen in de rondte', maar in de peilingen ging D66 niet omhoog. Net  als Ter-
louw in zijn beginperiode kreeg Engwirda het niet voor elkaar. Maar waar bij Ter-
louw vertrouwen in de partij bestond over zijn kunnen, was er twijfel over de capa-
citeiten van Ertgwirda. Niet professioneel (men vond hem wei goed) en nog niet 
eens omdat men hem niet mocht ('reuzeaardige man') maar vooral het feit dat hij 
naar buiten roe niet 'verkocht'. Hij had ondanks al zijn kwaliteiten niet het charis-
ma dat kr1ouw en met name Van Mierlo wei had. 

De in de beeldvorming dominante positie van de D66-partijleider heeft behalve 
voordelen ook enkele belangrijke nadelen. In de eerste plaats laten grote leiders zei-
den goede opvolgers na, zo ook binnen n66. Met name de opvolgers van Van Mier- 
lo  hadden het altijd lastig om hun voorganger te doen vergeten: Terlouw in 1973-

1976, Borst en De Graaf vanaf 1998. Ten tijde van Van Mierlo bestond er ook geen 
ruimte om voor opvolging te zorgen. Opvolging was altijd wel voer voor speculatie, 
met name in de media, maar officieel werd er niet over gesproken en werd niets 
geregeld. Daar komt hij dat Van Mierlo als eigenschap had dat hij besluiten altijd 
pas op het laatste moment nam, ook als het ging om zoiets belangrijks als opvol-
ging. Daardoor stond er per definitie geen goede opvolger klaar die het stokje van de 
partijleider kon overnemen.  

Dc  sterke rol van de partijleider brengt nog een groot risico met zich mee: door de 
leider te (proberen te) beschadigen, breng je ook zijn partij schade toe. De afhanke-
lijkheid van de partijleider maakt de partij kwetsbaar. Het is die troefkaart die door 
andere partijen meerdere malen is gespeeld. Terlouw ondervindt dit door de, mede 
door de PVDA aangewakkerde, scherpe kritiek tijdens zijn periode als minister van 
Economische Zaken. En ook Van Mierlo ondervindt dit als minister van Buiten-
landse Zaken, als de \wri al haar pijlen op de D66-leider richt. 

367 



HOOFDSTUK 8 

De dominante rol van de partijleider staat ten slotte op gespannen voet met de 
democratische structuur van D66. Voormalig partijleider Terlouw verwoordde zijn 
positie als volgt: 

'Iemand die zich democraat voelt en tegelijkertijd politiek leider is van een 
politieke partij, moet zich voortdurend afvragen met hoeveel klem hij een 
bepaald onderwerp in zijn partij mag belichten. Geeft hij krachtig uiting aan 
zijn standpunt, dan toont hij leiderschap, maar hij beïnvloedt de discussie 
misschien meer dan democratisch verantwoord is. Wacht hij met het geven 
van zijn mening tot de besluitvorming praktisch is afgerond, dan heeft hij zijn 
invloed in ieder geval niet misbruikt, maar ook niet ten nutte van de partij 
gebruikt. '50 

Deze uitspraak geeft aan dat Terlouw zich bewust was van de spanning tussen sterk 
leiderschap en democratie. Omdat het onvermijdelijk is dat naar de fractievoorzit-
ter met extra aandacht wordt geluisterd, hield Terlouw zich, wanneer het op besluit-
vorming aankwam, vaak op de achtergrond. Als het echter om strategische beslis-
singen ging die van belang waren voor de koers van de partij, dan mengde Terlouv 
zich wel opvallend in de discussie. De fractievoorzitter hoort immers voorop te 
lopen bij het uitdragen van de koers van de partij. Daarover zegt Terlouw: 

'Vooral als het gaat om partijpolitieke strategie heeft de fractievoorzitter, vind 
ik, het recht om met alle oirbare middelen te proberen om zijn zienswijze 
erdoor te krijgen in het congres.'5' 

Terwijl D66 pleit voor radicale democratisering is ze tegelijkertijd symbool gewor-
den van een sterk op de persoon van de partijleider gerichte politieke partij. 

Toch behoeft het beeld dat hierboven van de rol van de partijleider is geschetst 
enige nuancering. In de afgelopen decennia is de persoon in de politiek steeds 
belangrijker geworden. Met name verkiezingscampagnes draaien steeds meer om de 
lijsttrekkers van de politieke partijen. ijet waren de andere partijen die D66 altijd 
verweten dat ze bestond bij de gratie van partijleider Van Mierlo. Maar het waren 
diezelfde partijen die tijdens verkiezingscampagnes de aandacht op hun lijsttrekker 
trachtten te vestigen en zo de ontwikkeling naar een meer op de persoon gerichte 
politiek versterkten. Met name de PVDA was hierin zeer bedreven, met campagne-
leuzen als 'Kies de minister-president' (Den Uyl) en 'Kies Kok'. Ook 'Laat Lubbers 
zijn karwei afmaken' (CDA) en 'Een stem op Jan is een stem op Joop, kies dus Hans' 
(vvn) zijn voorbeelden van een zeer op de persoon van de lijsttrekker gerichte cam-
pagnestrategie. 

Deze strategie duidt erop dat ook de andere partijen in belangrijke mate afhanke-
lijk zijn van hun partijleider. Ook bij andere partijen is de partijleider het boegbeeld 
van de partij en ontstaat bij een langdurig partijleiderschap een sterke associatie tus-
sen de partij en de partijleider. Niet voor niets werd CDA-leider Ruud Lubbers door 
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t de NRC Handelsblad 'de Hans van Mierlo van het CDA' genoemd. 2  Door deze ont- 

zijn wikkeling is het verschil tussen D66 en de andere partijen op dit punt dan ook afge- 

nOfliCfl.5  

Conclusie 

Stijn Verbeeck, jarenlang verslaggever van de congressen voor het partijorgaan 

Democraat, heeft de werking van de D66-democratie eens als volgt beschreven: 

11fl 
'Stel, je leest in het congresboek een motie, bijvoorbeeld over het fokken van  

cads. Dc  tekst staat je niet ian, maar je vreest dat de tekst wordt aangenomen. 
Dan dien je even een motie van orde in met betrekking tot de congresagenda. 
Daarin stel je: 'Be A1.Y  etc.,  overwegende dat ezels buitengewoon aardige en 
nuttige Weren zijn, is van oordeel dat het buiten mooi weer is, besluit vandaag 
niet over ezels te praten en gaat over tot de andere futiliteiten van de dag." Je 
moet WC  even zorgen dat je motie vóór de ezelsmotie behandeld wordt en snel 
wordt afgewerkt.'54  

Het ultradernocratische systeem van de Democraten heeft zo ook een humoristi-
sche kant. Ieder congres wordt wel minstens één niet-serieus onderwerp behandeld 
dat tot grote hilariteit leidt. Maar afgezien daarvan moet worden geconstateerd dat 
het ideaal van een interne partijdemocratie op gespannen voet staat met de nood-
zaak van een slagvaardige partijorganisatie en besluitvorming. De beperkte groep 
(kader)leden die deelneemt aan de besluitvorming op congressen, de zware belas-
ting van de congtesagenda's, de formeel gelijke maar in de praktijk grotere invloed 
van partijprominenten en de invloed van het hoofdbestuur op de besluitvorming 
doen afbreuk aan het nagestreefde ideaal. Voor de kandidaatstellingsprocedures 
geldt hetzelfde: een grote invloed van het stemadvies en slechts weinig leden maken 
gebruik van hun stemrecht. De lage organisatiegraad brengt grote organisatorische 
en financiële risico's en beperkingen met zich mee. Aan D66 worden de eisen gesteld 
van een grote partij, terwijl ze een kleine is. De interne verhoudingen worden 
gekenmerkt door het politieke primaat van de Tweede-Kamerfractie, een onderge-
schikte tol voor het hoofdbestuur respectievelijk landelijk bestuur en een dominan-
te rol voor de partijleider. 

Met betrekking  tot de partijorganisatie van D66 zijn twee citaten typerend. D66-
Staatssecretaris Wim Dik zegt in 1981: 

Iedereen werkt als een paard, ongeveer in de richting van het goede doel en 
slikt welgemeende maat verkeerd uitgepakte adviezen en ondersteuning. Maar 
steeds vaker struikelen velen languit en geïrriteerd over hoeveelheden dubbel 
verricht of in het geheel nier verricht werk, waarbij kostbare energie door 
gebrek aan doelmatige  coördinatie verloren gaat.'55  
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En oud-fractievoorzitter Brinkhorst stelt in een interview voor dit boek: 

'Er was geen behoefte om de partij organisatorisch sterker te maken. De orga-
nisatie is altijd een ondergeschoven kindje geweest. Het werd gezien als een 
tweederangs activiteit waarmee je je beter niet bezig kon houden als je politiek 
carrière wilde maken. Dan moest je op congressen moties indienen en zo. ( ... ) 
Organiseren is nooit iets geweest van de cultuur van D66. Het is ook inherent 
aan het iets anarchistische wat de partij altijd heeft gehad.' 

Met deze twee citaten zijn zowel het probleem als de oorzaak van het probleem 
weergegeven. De interne partijorganisatie is binnen D66 altijd een van de grote 
punten van onvrede geweest. Keer op keer hebben speciaal daartoe ingestelde 
hoofdbestuurscommissies zich gebogen over de mankementen in de structuur van 
de partij. Telkens kwamen zij met voorstellen om hierin op punten verbetering aan 
te brengen, maar nooit heeft de partij het aangedurfd om de partijstructuur radicaal 
te herzien. Dit is het gevolg van de partijcultuur binnen D66. De Democraten zijn 
eigenlijk altijd de politieke amateurs gebleven die ze in 1966 waren. Daar komt bij 
dat D66'ers verschillende soorten mensen zijn, individualisten, non-conformis-
tisch, soms een beetje anarchistisch en moeilijk op een lijn te brengen. Eigenlijk wil 
iedereen zijn eigen partijtje hebben. D66'ers zijn een ramp als het om organiseren 
gaat, is een veelgehoorde uitspraak onder Democraten, die blijkbaar niet terug-
schrikken voor zelfkritiek. Het zit niet in de aard van D66'ers om de partijorganisa-
tie strak te organiseren. Maar niet alleen de formele partijstructuur lijdt aan dit 
gebrek. Ook de Organisatie van alledaagse aangelegenheden en zelfs de intermense-
lijke omgangsvormen kenmerken zich niet zelden door een gebrek aan coördinatie 
en doordachtheid. De genoemde voorbeelden van miscommunicatie staan daar-
voor model. 

D66 heeft het dan ook voor een deel aan dit onvermogen tot organiseren te dan-
ken dat de partij niet in staat is om te voldoen aan de doelstellingen en verwachtin-
gen die ze zichzelf oplegt. Een gedegen partijorganisatie is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van ideeën en het met kracht uijvoeren van beleid. Wijzigingen in de 
partijorganisatie dienden bij de Democraten echter altijd te passen binnen de D66-

partijcultuur. Wijzigingen die in de richting gingen van meer structuur of profes-
sionalisering werden veelal in strijd ervaren met de losse vrijwilligersorganisatie die 
D66is. 

Decentralisatie en eigen verantwoordelijkheid staan symbool voor de openheid 
en toegankelijkheid van D66 en mogen niet worden beperkt door formele structu-
ren, zo meent men bij D66. Maar structuur kan de toegankelijkheid en de effectivi-
teit van de rol van het individuele lid juist vergroten. De doelstellingen van de partij 
zouden beter tot hun recht komen indien de Democraten zouden kiezen voor een 
betere (lees: strakkere) organisatie. Maar D66'ers willen zich niet laten inkaderen. 
Dit werd al in 1967 duidelijk en na bijna 37  jaar is er op dit punt weinig veranderd. 
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Gelet op de doelstellingen van D66 (vergaande democratisering) zou implemen-
tatie van de D66-idealen moeten leiden tot kleinere partijorganisaties. Met gebruik-
making van moderne technieken zou in het meest vergaande model (directe demo-
cratie) zelfs politiek zonder partijen denkbaar zijn. Vooralsnog ziet het er echter niet 
naar uit dat politieke partijen als organisatie-eenheden, of dat nu brede volkspartij-
en of kleine  electoral  platforms zijn, op afzienbare termijn zullen verdwijnen. Wel 

zijn sinds de jaren zestig de organisatiestructuren van politieke partijen meer op 
elkaar gaan lijken. De in alle partijen waar te nemen bureaucratisering (onder meer 

tot u itdrukking komend in de groei van het aantal neveninstellingen) is gepaard 

gegaan met een toenemende interne democratisering. D66 loopt, mede door de lage 
organisatiegraad, achter ten opzichte van andere partijen als het gaat om partijbu-
reaucratie. 

He t dilemma tussen het streven naar vergaande democratisering inde eigen partij 
en de noodzaak van een doeltreffende en slagvaardige partijorganisatie is daarmee 
in feite nooit opgelost. Als proefopstelling voor een landelijk systeem van directe 
democratie hebben de Democraten aangetoond dat het nagestreefde ideaal, een 
gelijke stern voor ieder individueel lid, vooral een moeilijk te bereiken ideaal blijkt. 

VAN BREEKIJZER TOT DEEL VAN HET BESTEL 

De idealen van D66 

De oprichting van D66 is inde eerste plaats een uiting van onvrede over het functio-
neren van het politieke bestel. D66 is ten tijde van de oprichting eigenlijk een  'one  
issue-beweging 56 De partij van de staatsrechtelijke vernieuwing, van de democrati-
sering  en de gekozen minister-president. De sociaal-economische vraagstukken 
worden minder belangrijk gevonden. In de profilering van de partij speelt deze pro-
blematiek lange tijd nauwelijks een rol. Het profiel van D66, en daarmee het latere 
imago van de partij, als de partij van de staatkundige vernieuwing, ontstaat om 
marketingtechnische redenen. Natuurlijk is de onvrede over het functioneren van 
de democratie het element dat de initiatiefnemers van D66 in 1966 bijeen brengt en 
natuurlijk hebben de Democraten de overtuiging dat staatkundige vernieuwing zal 
bijdragen tot een nieuw, democratischer politiek stelsel. De voorstellen voor een 
gekozen minister-president  en de invoering van een districtenstelsel vloeien hier 
rechtstreeks  uit voort Maar dit zijn slechts twee van de vele voorstellen van de nieu-
we partij. Het feit dat deze twee programmapunten als 'speerpunten' in de presenta-
tie van de nieuwe partij naar voren worden gebracht en daarmee het imago van D66 
als parti j  van de staatkundige vernieuwing vestigen, heeft een marketingtechnische 
verklaring. Samen met Hans van Mierlo pikt Martin  Veltman  deze twee punten in 
1966 uit het scala van voorstellen van de partij-in-oprichting omdat dit de twee 
onderwerpen zijn die de bevolking in zijn ogen het meest zullen aanspreken.57  D66 
verwoordt daarmee precies die gevoelens die leven bij de categorie burgers die in 
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deze periode in opstand komen. De kritiek van de Democraten op het functioneren  
van het politieke bestel en de daarom bepleite staatsrechtelijke vernieuwing  en 
pragmatische manier van politiek bedrijven, sluiten naadloos aan op de ideeën van 
de 'protestgeneratie' van de jaren zestig. De ideeën van D66 passen in het beeld van 
de opkomst van een nieuwe generatie burgers, opgegroeid na de oorlog, relatief 
hoogopgeleid en mondiger dan de voorgaande generaties.  58  Mensen voor wie eigen 
verantwoordelijkheid en ontplooiingsmogelijkheden belangrijker zijn dan de mate-
rialistische kwesties die in de jaren van de wederopbouw de boventoon hebben 
gevoerd. D66 kan derhalve worden gezien als de politieke exponent van de maat-
schappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig, een politieke vertaling van Provo. 

De radicaal-democratische ideeën die D66 presenteert ten aanzien van de 
gewenste staatsrechtelijke vernieuwing zijn niet nieuw. 'Wetenschappers als de jurist 
Glastra van Loon en aanhangers van wat Van Praag noemt de Amsterdamse school' 
in de politicologie hebben zich reeds uitgesproken in de richting die D66 ver-
woordt. Binnen de PVDA hangen mensen als Van Thijn en Vondeling de ideeën over 
een districtenstelsel (Van Thijn) en een rechtstreeks gekozen minister-presiden t 

(Vondeling) aan. De protesten van de jongeren en de ideeën over het democratische 
gehalte van de politieke partijen worden in deze partij gedeeld door 'Nieuw 
Links'.59 In 1963 heeft de PVDA reeds de commissie-Burger ingesteld, die voorstellen 
ontwikkelde voor fundamentele hervormingen. De PVDA pleit al langer voor een 
tweepartijen- (of 'blokken') stelsel, waarin een grote progressieve volkspartij tegen-
over een conservatieve partij staat.60  De ideeën van de PVDA krijgen echter niet de 
steun van de confessionelen en de liberalen, die bij de veranderingen geen voordeel 
te behalen hebben. Ook de historicus Bosmans noemt de ideeën van D66 'niet origi-
neel', maar ze spreken aan 'temeer daar de leiders van D'66 een jeugdig elan aan de 
dag leggen, dat verfrissend werkt en waarbij de gevestigde partijen al gauw de 
indruk van oubolligheid wekken.'6' 

Veel van de hervormingsvoorstellen van D66 worden verworpen. Tegelijkertijd 
krijgen veel van deze voorstellen een plaats in de verkiezingsprogramma's van ande-
re partijen. Dit betekent een voortdurende afroming van het gedachtegoed van 
D66. Het verlies van D66 in 1972 wordt niet alleen veroorzaakt door de samenwer-
king met de PVDA, maar ook doordat de staatsrechtelijke ideeën van D66 langzamer-
hand gemeengoed beginnen te worden.62 Toch vergt de uitvoering van de D66-
voorstellen nog jaren van politieke strijd. Dankzij het pleidooi van de Democraten 
wordt de commissie-Cals-Donner ingesteld. De aanbevelingen van deze commissie 
worden in 1971 door het confessioneel-liberale kabinet verworpen. Ook de Initia-
tiefwet van de Tweede-Kamerleden Van Thijn (PVDA), Goudsmit (D'66) en Aarden 
(PPR), dat de invoering van een districtenstelsel regelt, wordt door een Kamermeer-
derheid van confessionelen en liberalen verworpen.63 Ook nadat de commissie-
Biesheuvel zich over de staatkundige vernieuwing heeft gebogen, handhaven de 
Democraten hun pleidooi voor staatkundige vernieuwing en breiden ze hun pro-
gramma op dit punt nog verder uit. Op de Algemene Ledenvergadering op i 
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novem ber 1986 spreekt D66 
zich als eerste Partij uit voor de invoering van het refe-

rendum. De resolutie die hiervoor pleit, wordt unaniem aangenom
en.  Nadat Van Mierlo in 1989 bij motie in de Tweede  Kamer een oproep heeft gedaan om niet alle politieke partijen gezamenlijk zich te buigen over de tekortkomingen 

van de Nederlandse democratie, wordt de commissie Bestuurlijke Vernieuwing 
(commissie-Deetman) ingesteld. Op 16 novemb

er  1990  komt de commissie, Waar-van \4sn Mierlo namens D66 lid is, met haar eindrapport
. De commissie_Deetman is kritisch over de relatie kiezer-gekozene 

 en over het functioneren van Overheid en parlement. Nadat D66 vanaf 1966 zonder 
 veel succes heeft geijverd voor staatkundi

-ge  hervormingen, staat het onderwerp eindelijk Weer prominen
t  op de Politieke  enda. Van Mierlo is verheugd over het eindrapport

, maar beseft dat het een zaak vn lanc adem zal worden. s je de maatschappij wilt verander
en  zijn er twee  maniere

n: We van de mitaiIleur. Dat is snel en kort, maar dat wil niemand En die 
van de overtuiging. En dat duurt heel lang, dat weet je'

64, zo stelt de D66-leider.  Pas in december 1993 wordt het debat over het rapport  van de commissieDeet man afgerond. Twee aanvullende 
 rapporten hebben dan inmiddels het levenslicht  gezien; her rapport-Van Thijn over de gekozen burgemeester (advies: niet doen) en 

et rapport-De Koning over invoering 
 van het districtenstelsel (advies: niet doen). Dat de discussie op zich door D66 al als winst  werd gezien, wordt nu overschaduwd 

door de vcnve rping door de Tweede Kamer van de voorstelle
n  over invoering van een districtenstelsel en de gekozen minister-presid

ent  en burgemeester. Fractielei- der Van Mierlo kondigt aan dat zijn Partij zich na de verkiezinge
n  in 1994 hard zal opstellen en sluit niet uit dat D66 van het referendum  een breekp In de verldezi ogsuitslag (het grote verli unt zal  maken.65 

es van de regeringspartijen  en de winst van D66) ziet Van f ierlo extra aanleiding 
 om met kracht de realisatie van het referen- dum door te Lettcfl s D66 in 1999 

de daad bij het woord voegt en een breuk ver-oorzaakt in het s  cede 
 paarse kabinet krijgt de Partij nog maar 

Weinig handen op elkaar voor haar standvastigheid ten aanzien van  
algemeen en het referendum in het bijzonder de staatsrechtelijke ideeën in het 

Terugkijkend concludeert de politicoloog  Van Praag  dat D66 te Optimistisch was over de onls ing en diepgang van de democratiser  . 
ngsbeweging.  Uit kiezersonder-zoek blijkt Weliswaar dat in 1972 lief11', st 76% van de kiezers  voor een rechtstreeks gekozen n1Intct piesident  is 61% voor de invoering  van het referendum  is en ruim de helft (go) van de kiezers de invoerin

g  van een districtenstelsel steunt66  maar zo conclnideei t 
\n Praag Het aantal mensen dat blijvend 

geïnteresseerd was in democratiseriig 
veel kleiner dan men veronderstelde'67 De gekozen minis- terpresiden t  blijkt onvoldoende 

 om kiezers blijvend aan de Partij te binden. Daar- naast blijken 
 sociale klasse en religie minder snel aan invloed te verli Democraten  hopen ezen dan de 

Van Praags conclusie dat 'D'66 te lang een  one  issue_beweging is gebleven om blij-vend een electorale dreiging voor de grote partijen te 
vormen'68, doet onrecht aan her gedachtegoed van de partij, maar niettemin lijkt het erop dat 

D66 zich heeft ver- 
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gist in de politieke betrokkenheid van de burgers. Burgers willen helemaal niet con-
tinu met politiek bezig zijn. Zij laten het dagelijkse politieke werk over aan beroeps-
politici en willen alleen betrokken worden als verkiezingen worden gehouden of als 
er belangrijke of controversiële vraagstukken aan de orde zijn. Via de media blijven 
zij op de hoogte van de ontwikkelingen. Als zaken niet goed gaan, dan wil men zijn 
of haar stem laten horen of het beleid van de regerende partijen afkeuren bij verkie-
zingen. Met name nu burgers geen permanente identificatie met een partij meer 
hebben, leven partijen bij kiezers alleen in tijden dat er verkiezingen zijn.69  

D66 en macht 

Politieke partijen streven naar macht. Macht is voor partijen een middel om vanuit 
hun eigen visie op de samenleving het overheidsbeleid te beïnvloeden en zo hun 
programmatische doelstellingen te verwezenlijken. De macht die partijen kunnen 
uitoefenen is van diverse factoren afhankelijk. De twee wellicht belangrijkste facto-
ren zijn de getalsmatige sterkte van een partij en regeringsdeelname. Regeringsdeel-
name is voor D66 altijd een hachelijke onderneming. Daarbij speelt onder meer de 
getalsmatige factor een rol. Als kleine partij heb je nu eenmaal minder in te brengen 
dan als grote partij. Grote partijen hebben de neiging om kleinere partijen, zeker 
wanneer deze nieuw zijn, te negeren.70  Ze verdelen de macht binnen het kartel van 
gevestigde partijen en sluiten kleine partijen buiten, tenzij deze kleine partijen kun-
nen bijdragen tot het realiseren van de noodzakelijke meerderheid in de volksverte-
genwoordiging. Maar ook dan zijn de grote partijen in staat om ervoor te zorgen dat 
de kleinste regeringspartner(s) een rol van ondergeschikte betekenis spelen. 

Hoewel niet geheel terecht (want waar ligt de grens?), worden onder de 'grote' 
partijen in Nederland de PVDA (altijd al), het CDA (sinds de fusie, daarvoor de ivp) 
en de VVD (sinds de jaren zeventig) verstaan. D66 behoort tot de 'kleine' partijen, 
hoewel de partij na de grote verkiezingsoverwinning in 1994 meer als 'de grootste 
onder de kleine' of de 'kleinste onder de grote' werd gezien. Echt klein (in zetelaan-
tallen) waren immers partijen als SP, GPV, 1U?F en partijen die de kiesdrempel in het 
geheel niet halen. De groep kleine partijen is dus een nogal heterogeen gezelschap.71  
De verkiezingen in zooz hebben in deze situatie bovendien weer aanzienlijke veran-
dering gebracht. 

Het zijn ook in Nederland de grote partijen die bij de regeringsvorming de dienst 
uitmaken. Slechts bij uitzondering wordt een echt kleine partij gevraagd om de 
regeringscoalitie aan te vullen. In 1971 nam DS'70 deel aan de regering, in 1972 D66 
en PPR, zij het dankzij het voor de verkiezingen gesloten regeerakkoord met de 
PVDA. Voor het overige zijn het sinds de jaren zestig altijd de grote partijen uit de 
oude 'zuilen' geweest die de regering hebben gevormd. Des te opvallender is het dat 
D66 sinds haar oprichting al vier keer deelnam aan een regeringscoalitie. Van de 
bijna 37  jaar dat de partij bestaat, heeft ze dertien jaar deel uitgemaakt van de rege-
ring. D66 is daarmee de enige nieuwe politieke partij van na 1960 die zich heeft 
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weten te ontworstelen aan de groep partijen die bij de machtsvorming altijd aan de 
zijlijn staan. Deze ontwikkeling is bovendien opvallend voor een partij die zich als 
excentrische partij' presenteerde en het bestaande partijbestel tot ontploffing wilde 
brengen. Nadat het niet was gelukt het partijbestel te laten ontploffen, zijn de 
Democraten regeringsmacht gaan zien als belangrijkste middel om de gewenste ver-
anderingen door te voeren. Van excentrische partij werd D66 zo een deel van het 
bestel. 

Hoe belangrijk een goede keuze over regeringsdeelname is voor D66, heeft de partij 
ervaren bij de deelname aan de kabinetten-Van Agt  II  en  III,  toen de partij hard 
werd afgerekend voor deelname aan een ruziekabinet dat niet tot regeren in staat 
bleek (zie hoofdstuk ). Maar een soortgelijke ervaring geldt voor de keuze van D66 

in 1989 om niet aan het derde kabinet-Lubbers deel te nemen. Die keuze is een 
belangrijke reden voor de groei van de partij van twaalf naar 24 zetels in de ruim drie 
jaar die volgen.72  Toch heeft met name D66 de naam, en gelet op het electoraal ver-
loop niet geheel ten onrechte, een partij te zijn die slecht kan omgaan met de 
machtsvraag en de uitoefening van macht. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit 
dat de Democraten een zekere naïviteit tentoonspreiden als het gaat om macht. 

Mach  wordt binnen D66 als een 'vies woord' beschouwd. D66'ers zijn eigenlijk te 

netjes voor machtsuitoefening. Principes zijn voor de Democraten belangrijker dan 
macht, ZIC bijvoorbeeld de keuze voor het overgangskabinet in 1982. D66 had verder 
kunnen regeren door in te stemmen met het toetreden van de VvD tot het kabinet. 
De partij had dan het gewenste sociaal-economische beleid, dat door zowel CDA als 
VVD werd gedeeld, verder kunnen uitvoeren, kunnen herstellen uit het electorale dal 
en de rijd en ruimte kunnen creëren om de negatieve berichtgeving over de partij bij 
te buigen. Deelname aan een centrum-rechts kabinet was door de Algemene Leden-
vergadering  van de partij echter uitgesloten en aan dat principe moest en zou wor-
den vastgchouden.73 

Zodra D66 deelneemt aan de macht, verschuift het zwaartepunt naar het Binnen-
hof. Niet de vraag: 'hoe komen we aan ideeën en hoe organiseren we onszelf', maar 
de vraag: 'wat doen we ermee' is dan belangrijker. De partij en de structuur en orga-
nisatie zijn dan ondergeschikt en op termijn gaat dat mis. Gebrek aan organisatie 
leidt tot een gebrek aan ideeënvorming en kadervorming en dat breekt de partij op. 
Een goed voorbeeld daarvan is de periode 1994-1998. Te lang hebben de Democra-
ten achterovergeletii1d, nog nagenietend van het eclatante succes bij de verkiezingen 
in 1994: Hierdoor is te lang gewacht met uitwerken van een strategie om dat succes 
te continueren  In zekere zin staat deze houding haaks op het principiële karakter  
'an  de partij. D66 laat zich er altijd op voorstaan een echte ideeënpartij te zijn, een 
partij  waarvoor ideeen belangrijker zijn dan de macht. Juist in de periode naar 1998 
toe Inkt hete 

/ rop dat deelname aan een tweede paars kabinet, en dus behoud van de 
machtspositie belangrijker  is dan de ontwikkeling van een nieuwe, zelfstandige 
(inhoudelijke) boodschap en strategie. 
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Een andere oorzaak van de falende D66-strategie als het gaat om machtsdeelname  is 
een organisatorische. Dit wordt duidelijk aan de hand van een drietal conclusies, 
die na de verkiezingsnederlaag in september 1982 door het wetenschappelijk bureau 
van D66 worden getrokken: - 

'De relatie tussen de fractie en de bewindslieden was slecht, zonder dat dit leid-
de tot geslaagde overbruggingspogingen. Gedragsregels waarop kon worden 
teruggevallen, waren er niet. ( ... ) De bewindslieden waren deels onervaren en 
hebben zich sterk vereenzelvigd met de belangen van hun departement. ( ... ) 
Het HB heeft in deze situatie geen leiding weten te geven aan de partij. Qua 

opbouw was het weinig slagvaardig. (...) Zowel bestuurlijk als inhoudelijk is 

de partij los zand.' 

Het is opmerkelijk om te zien hoe weinig D66 van de geschiedenis leert. Boven-
staande conclusies zijn immers evengoed van toepassing op de regeerperiode van 
het eerste paarse kabinet. En hoewel de organisatorische situatie toen anders was, 
kan bovenstaande ook worden gezegd van de regeerperiode van het kabinet-Den 
Uyl. 

Een andere organisatorische reden waarom D66 moeite heeft met machtsdeelna 
me, is dat door de sterke wisselingen in de verkiezingsuitslagen er onvoldoende 
zwaar kader voorhanden is, onvoldoende mensen met gewicht en ervaring 
Managementkwaliteiten worden bij het aanwijzen van bewindspersonen dan ook 
onvoldoende meegewogen.74  

De gevolgen die deze naïviteit ten opzichte van machtsdeelname heeft voor D66 

en voor haar ideeën, is het mooist verwoord door de Amsterdamse D66'er Edo 
Spier: 'Omdat wij een merkwaardige schroom voor macht hadden en nog wel heb-
ben, is veel van wat wij wilden niet door ons tot stand gebracht, maar door ande 
ren.' 5  

Monisme of dualisme? 

Behalve dat D66'ers (uitzonderingen daargelaten) veelal te bescheiden en te princi-

pieel zijn om zich in de strijd om de macht staande te houden, weet de partij zich, 
als ze eenmaal aan een regering deelneemt, geconfronteerd met de vraag hoe zich 
ten opzichte van de eigen regering op te stellen. 

Wie de programma's van D66 erop naleest, kan lezen dat D66 zich altijd op het 
standpunt heeft gesteld dat het politieke systeem zo ingericht dient te zijn dat er een 
strikte scheiding is tussen de uitvoerende en de controlerende macht. Nederland 
heeft echter een beperkt dualistisch bestel: het parlement controleert de regering' 
maar de meerderheid van het parlement is tegelijkertijd met handen en voeten 

gebonden aan het regeerakkoord, dat de basis vormt van de regeringscoalitie. ook 
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dit punt wordt D66 geconfronteerd met het dilemma dat de partij moet functio-
neren in een bestel waar ze geen voorstander van is. 

De verhouding tussen Tweede-Kamerfractie en bewindslieden en die tussen 
hoofdbestuur en Tweede-Kamerfractie spelen in dit kader een belangrijke rol. Uit 

onderzoek blijkt dat bij alle partijen er sinds de eind jaren zestig meer sprake is van 

n geinstitutionaliseerde vorm van overleg tussen de fractievoorzitter en de 

bewindslieden over controversiële punten. Sinds de jaren tachtig is ook de partij-
00I-zitter steeds vaker bij dit overleg betrokken. 6  Dit is ook nodig: een slechte ver-

h ouding tussen Kamerfractie en kabinetsfractie leidt vrijwel zeker tot problemen. 
66 heeft dat in het verleden meer dan eens aangetoond. De onderlinge cohesie is 

binnen D66 altijd een zwak punt geweest. Met name bij regeringsdeelname en 

1oeilijke keuzen op terreinen als milieu doet dit gebrek aan cohesie (en communi-
catie) zich gelden: Amelisweert en gasboringen op Ameland in de periode 1981-
1982, de besluitvorming over de hogesnelheidslijn, de Betuwelijn, de kerncentrale 
in Borssele en Schiphol in de periode 1994-1998. In beide perioden staan Tweede-
KamerfrCtie en minister tegenover elkaar in diverse debatten en staat D66 als partij 

voor moeilijke keuzen: wat is belangrijker, het verkiezingsprogramma uitvoeren of 
de eigen minister steunen? 

D66 kiest in de praktijk geen positie waar het gaat om een monistische of dualisti-
sche benadering van de regering door de Tweede-Kamerfractie. Tijdens de twee 
paarse kabinetten is dit eens temeer duidelijk geworden. Terwijl de PVDA vaak als 
een blok voor het eigen kabinet ging liggen, deed de VVD in sommige gevallen het 
omgekeerde zie de opstelling van deze partij in het voor staatssecretaris Linschoten 
fatale Kamerdebat. D66 wist niet goed hoe ze zich moet opstellen, iets dat zich bij 
alle kabinetsdeelnames van D66 voordeed (zie ook hoofdstuk 5  en 7).  Dit is eigenlijk 
paradoxaal want D66 is principieel uitgesproken dualistisch. Maar in de praktijk 
lukt het de partij niet om zich ook zo op te stellen. 77  De partij kenmerkt zich op dit 
punt door naiviteit. Hoe naïef blijkt uit de gang van zaken in de kwestie-Van Rand-
wijck (1995), waarover toenmalig fractievoorzitter Wolifensperger achteraf in een 
interview voor dit boek zegt: 

De onvergeeflijke fout is geweest dat we er van tevoren niet over hebben 
gepraat, dat we het niet hebben zien aankomen, dat we het niet hebben afge-
stemd, ik denk achteraf dat je de veronderstelling dat je in zo'n debat op het 
kompas van bestuurlijke integriteit kunt varen, een naïeve veronderstelling 
was. Het is waarschijnlijk naïef geweest dat ik mij niet heb gerealiseerd dat op 
die plaats van mij verwacht werd dat ik mij primair moest bekommeren om 
het beschermen  van de eigen minister. Als we het van tevoren goed hadden 
doorgesproken, had ik overtuigd kunnen worden dat mijn eerste opdracht 
was het beschermen van  dc  eigen minister.'  

Ht 
 uitgesproken ideaal van een dualistische benadering van de regering, met name  

an  de eigen 
 ministers, en een zakelijke beoordeling van de feiten (de pragmatische 
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instelling die de Democraten voorstaan) blijkt in de praktijk minder gemakkelijk  
dan het lijkt. 

In de situatie dat de partijleider in het kabinet zitting heeft en er een nieuwe fractie-

voorzitter is aangetreden, is de noodzaak van een goede communicatie nog groter 
en het gevaar dat het misgaat eveneens. Tweemaal in de geschiedenis van D66 is het 
voorgekomen dat de partijleider zitting had in het kabinet en er een nieuwe fractie-
voorzitter aantrad. In de periode 1981-198z was partijleider Terlouw minister  \an  
Economische Zaken en Laurens-Jan Brinkhorst de nieuwe fractievoorzitter, en in 
de periode 1994-1998 was partijleider Van Mierlo minister van Buitenlandse Zaken 
en Gerrit-Jan Wolifensperger fractievoorzitter. 

Of het iets te maken heeft met de dubbele voornamen van de nieuwe fractievoor-
zitters is niet duidelijk, feit is wel dat in beide gevallen de verhouding tussen de par-
tijleider en de fractievoorzitter niet was zoals die zou moeten zijn. In beide gevallen 
had de fractievoorzitter andere ideeën over de verhouding tussen de fractie en de 
bewindslieden (monisme/dualisme). Beide fractievoorzitters waren niet in staat of 
werden niet in staat gesteld om de interne communicatie goed te regelen. In beide 
gevallen hadden partijleider en fractievoorzitter botsende karakters. Brinkhorst was 
de actieve fractievoorzitter die de zaken goed wilde regelen, bespreken en afstem-
men en voor zijn partij een voortrekkersrol zag weggelegd. De overlegbehoefte van 
Brinkhorst viel bij partijleider Terinuw niet goed. Terlouw zag zichzelf meer als die-
naar van de Kroon dan als boegbeeld van zijn partij en verwachtte van zijn 
fractie(voorzitter) onvoorwaardelijke steun. Terlouw en Brinkhorst hadden dan 
nog het voordeel dat zij D66 allebei zagen als een gevestigde links-liberale partij die 
de 'vierde stroming' vertegenwoordigde. De latere fractievoorzitter Wolifensperger 
had, ten tijde van het eerste paarse kabinet, heel andere ideeën over zijn partij dan 
Van Mierlo, de partijleider die ook toen nog steeds vond dat D66 weer moest ver-
dwijnen als de partij haar doelstellingen had bereikt. Wolifensperger was bovendien 
meer een technocraat, Van Mierlo meer de filosoof die bovendien veel in het bui-
tenland verbleef, hetgeen de mogelijkheid tot onderling overleg eveneens bemoei-
lijkte. 

D66 en haar kiezers 

Hiervoor werd al duidelijk dat D66 een zeer lage organisatiegraad kent en dat dit 
voor de partijorganisatie grote gevolgen heeft. Maar wat op het niveau van de leden 
geldt, geldt eveneens voor de binding op het niveau van de kiezers. De vraag dringt 
zich dan op waarom D66 niet op basis van de eigen aantrekkingskracht in staat is om 
kiezers te trekken en vervolgens ook vast te houden. Ligt dat aan het soort mensen 
dat D66 stemt, of ligt het wellicht aan de partij zelf? 
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[-[aus Jeekel en Meine-Henk Kleinsma deden aan de hand van verkiezingsuitsla- 

gen onderzoek naar de achterban van D66. Over het profiel van de D66-kiezer zeg- 

gen zij: 

D66 scoort bijzonder laag in de verstedelijkte plattelandsgemeenten en op het 
echte platteland. D66 is daarentegen sterk in de grote steden van ons land, ter-
wijl de resultaten in de specifieke forenzengemeenten ronduit opvallend zijn: 

nergens komt D66 hier onder het landelijk gemiddelde, heel vaak komt zij 

erboven. ( ... ) Zeer goed doet D66 het ook in de typische universiteitssteden. 

( ... ) Hetzelfde geldt voor grote steden met veel hoogopgeleiden.'78  

Een profiel van 'dé D66-kiezer' krijgt al snel iets van een karikatuur, maar toch valt 
er door de jaren heen wel een aardig beeld te vormen van de gemiddelde D66-stem- 

De gem iddelde leeftijd van de D66-kiezer ligt beneden het landelijk gemiddel-
de (zij het niet meer zo sterk als in de beginjaren). Het D66-electoraat is merendeels 
niet-kerkelijk. De D66-kiezer is meer in het westen van het land woonachtig dan 
daarbuiten ets dan met name in de trendy delen van de grote steden en de moderne 

forenzengemeenten. D66 trekt relatief veel hoogopgeleide en goed verdienende kie-

zers.  Dc  karikatuur van D66 als 'yuppenpartij' ligt dus voor de hand. 
Een andere karikatuur is die van D66 als 'parkeerpartij', een partij voor de zoge-

noemde 'pro tesrstemmers'. 9  Kiezers zouden niet vanwege de eigen aantrekkings-
kracht op D66 stemmen, maar vanwege de afkeer van de andere partijen. Dit zou 
betekenen (lat 1)66 het goed doet als andere (concurrerende) partijen het slecht 
doen. In kiezersonderzoek wordt deze verklaring vaak gezocht en door de cijfers 
ook in mindere of meerdere mate ondersteund. D66 is voor veel kiezers een 'tweede-
keuspartij', de partij waarop zij stemmen als de partij van hun eerste voorkeur het 
naar hun mening niet goed doet. Bij het binnenhalen van wat wordt genoemd het 
maximaal potentieel electoraat' blijkt D66 te concurreren met zowel PVDA, VVD, 

CDA als GroenLin Es (voorheen PPR). Met name D66 en PVDA zijn lange tijd voor een 
deel communicerende vaten geweest. Dit maakt de positie van D66 voor een deel 
afhankelijk van het weivaren van die partijen, hetgeen een mogelijke verklaring 
vormt voor het verschil tussenpotentieel en werkelijkheid.80  

De door n66 gevoerde electorale strategie wordt gekenmerkt door een sterk instru-
mentele manier van denken. Het doel van D66 was en is het doorbreken van 
bestaande  structuren, patronen en verhoudingen. Om dit te bereiken heeft de partij 
anderen nodig en moer ze die anderen dus overtuigen van haar standpunten. De 
oprichting  van de partij en het opstellen van een politiek programma zijn het mid-
del om dat doel te bereiken De dreiging met electoraal verlies (het belangrijkste 
motief om in 1996 de partij op te richten) is daarbij een stok achter de deur, maar 
helangrijker  nog is het ver„vciven  van een eigen aanhang door duidelijk te maken  

it  D66 
wil. Dit Instrumentele denken leidde er ook toe dat D66 niet hechtte aan 

haar eigen voortbestaan 
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Maar behalve een doorbraakpartij was en is D66 ook een emancipatiebcweg jng  
voor dat deel van het electoraat dat zich niet thuis voelt bij de andere politieke par- 
tijen. In principe kan iedereen tot die groep behoren, ongeacht religie of socia], 
klasse, en dus was het appèl van de Democraten in beginsel gericht tot ieder, 
Nederlander. Nieuw was vooral dat D66 die burgers niet aansprak als lid van een 
bepaalde sociale groep, maar als individu. D66 richt zich op het gehele electoraat  
De partij wil toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing,  social,  
klasse en dergelijke factoren, die aan de basis hebben gestaan van het verzuilde poli-
tieke systeem in Nederland. Dat wil niet zeggen dat D66 geen 'vierde stromin' kan 
zijn, een stelling die voortkomt uit het feit dat de partij geen maatschappelijke bed-
ding heeft in een bepaalde stroming of groepering wiens belangen ze behartigt. De 
maatschappelijke inbedding van D66 bestaat immers uit die groep mensen die zich 
niet thuis voelen bij PVDA (te 'links'), VvD (te 'rechts') of CDA (te christelijk). Juist 
deze groep kiezers is onberekenbaar en moeilijk te adresseren omdat ze heterogeen 
is samengesteld. Bovendien beconcurreren meerdere partijen elkaar om de stem van 
dit deel van het electoraat. 

Daar komt bij dat, in tegenstelling tot andere partijen, die een vaste achterban 
hebben van mensen die uit gewoonte of morele verplichting op die partij stemmen, 
D66 nauwelijks kan rekenen op een vaste aanhang. D66 moet dan ook, meel- dan 
andere partijen, haar kiezers telkens weer opnieuw veroveren.8' Telkens weer is het 
de combinatie van inhoud en verpakking die bepalend is voor het verkiezingsresul-
taat van D66. De afgelopen jaren is echter ook het electoraat van andere partijen 
minder vast geworden. In 1994 verloor het CDA een ongekend groot deel van haar 
achterban en in 2.002 zijn het PVDA en vvr die enorme verliezen lijden. Het proces 
dat reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw zichtbaar werd en waarbij politieke 
partijen in steeds mindere mate op een vaste aanhang kunnen rekenen, zet zich 
momenteel versterkt door. De electorale golfbeweging die D66 al meer dan drie 
decennia kenmerkt, zal ook bij andere partijen zichtbaar worden. 

Het feit dat D66 haar electoraat telkens opnieuw moet veroveren, maakt dat de pre-
sentatie van de partij naar buiten toe van groot belang is. 1967, het debuutjaar van 
D66 waarin de net opgerichte partij bij de Tweede-Kamerverkiezingen zeven zetels 
behaalde, was niet alleen in electorale verschuivingen een opmerkelijk politiek jaar,  
ook wat de wijze van campagne voeren betreft was er sprake van belangrijke veran-
deringen. De televisie rukte steeds verder op als massamedium en werd een belang-
rijk campagnemedium. Hierdoor nam het belang van traditionele manieren van 
campagne voeren af, maar nam het belang van verkiezingscampagnes over het 
geheel genomen toe. Brants, Kok en Van Praag stellen hierover: 

'In feite ontstaan in deze jaren de maatschappelijke, partijpolitieke èn media-
verhoudingen die tezamen de markt creëren waarop politieke partijen met 
behulp van marketing en reclametechnieken strijden om de gunsten van de 
zwevende kiezers."2  

380 

eWC 

gera 

stece 

nOOr 

hero 

De  i  

(pvt 

knl 
de. 
ken 

bud 

OP  



TUSSEN IDEAAL EN ILLUSIE 

Het jonge D66 liep voorop in het gebruik van moderne marketingtechnieken en 
was een belangrijke stimulans in de ontwikkeling van de 'moderne verkiezingscam-
pagne' 83 D66 was ook de eerste partij die scoorde met het gebruik van de televisie 
om de bekendheid van de lijsttrekker voor het voetlicht te brengen. In de jaren die 
volgden zouden de andere partijen D66 daarin volgen.84  

Tegenwoordig is het organiseren van een campagne zonder betaalde krachten 
bijna n  wt  meer denkbaar. Mediacampagnes vragen steeds meer om een professione-

le opzet presentatie, beeldvorming, imago en positionering zijn belangrijker 
geworden. Liep D66 1fl 1967 nog voorop, op dit punt is de partij al snel achterop-
geraakt. Bij de Democraten draaien verkiezingscampagnes voor een groot deel nog 
steeds op vrijwilligers. Bij D66 is structureel sprake van een spanning tussen de 
noodzakelijke professionaliteit enerzijds en de partijcultuur, vrijwilligheid en 
betrokkenheid anderzijds. Ok hier doen zich de smalle financiële marges voelen. 
De uitgaven voor verkiezingscampagnes blijven ver achter bij de andere grote drie 
(PVDA, vvn en CDA). In 1981, 1982 en 1989 gaf D66 ongeveer de helft uit in vergelij-
king met de andere drie grote partijen. In 1986 gaf de partij was dat slechts eender-
de. Het bereiken van de ambitieuze doelstellingen die de Democraten zichzelf tel-
kens stellen, staat op gespannen voet met de beschikbare financiële middelen. Het 
budget voor de verkiezingscampagne wordt niet vastgesteld op grond van wat nodig 
is voor het voeren van een goede campagne, maar op grond van de beperkte ruimte 
op de begroting. 

Campagne-uitgaven Tweede-Kamerverkiezingen 
(in Nederlandse guldens) 

1967 30.000 1986 398.952 

'97' 85.000 1989 567.704 
1971 90.749 1994 750.000* 

'977 220.308 1998 1.400.000 
1981 644.581 2002 1.200.000** 

1982 512.055 

ditiek jaar, totaal campagne-uitgaven 1994 (verkiezingen Gemeente- 
[iceede Kamer en Europees Parlement) ijke veran- raad,  

en belang 550-000 euro 

,ieren van Bron: 967-1989:  Katz  and Mair (1994) 1994: Brants en Van 
s over het I- Praag ([995);  1998; Brants en Van Praag (z000); 2002: n66 

I Na1967 heeft n66 nauwelijks nog gebruik gemaakt van externe bureaus voor advi- 
naedia 

Sering 
 en/of organisatie van de campagne. De campagnestaf, lijsttrekker, partijvoor- 

en met lichters  ter en een kleine hoeveelheid mensen in de innercircie van de partij bepalen 
floud vorm 

ivan de der M 1 
en strategie van de campagne.85 Volgens oud-campagneleider Van 

eu en is dit nier eens zozeer een principiële keuze en zijn contacten met 
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adviesbureaus er ook wei geweest, maar is de gevolgde werkwijze meer het gevolg  
van 'een wereld van verschil tussen de dan weer eigengereide, dan weer genuanceer- 
de opvattingen van D66 over politieke communicatie en de ideeën van de consul- 
rants.'86  dell  

Dit amateurisme staat in schril contrast met de voortrekkersrol die de partij in de part 

beginjaren vervulde. Ze zorgt er tevens voor dat D66 een achterstandspositie heeft p011 

ten opzichte van de veel professioneler te werk gaande andere grote partijen. Daar tljrc 

komt bij dat D66 zeer gevoelig is voor mediaberichtgeving. De partij raakt snel j0  h 

het defensief, treedt weinig assertief op en heeft derhalve weinig mogelijkheden om tnO 

de berichtgeving te sturen. Een afgewogen mediastrategie ontbreekt. Hard gestelde de 

krantenkoppen kunnen daardoor veel schade veroorzaken. D66 is bovendien erg de 

'modegevoelig'. Als de publieke opinie zich tegen de partij keert, is D66 nauwelijks een 

in staat om daar zelf invloed op uit te oefenen. Daarvoor zijn de Democraten over tijC 

het algemeen te bescheiden en ontbreekt de assertiviteit.  zici 

Ook in verkiezingscampagnes zien we die bescheidenheid terug. De D66-stijl van  de 

1 
campagnevoeren is niet om een eenvoudige en eenduidige boodschap, het liefst vol 
sneren naar politieke tegenstanders, keer op keer te herhalen en er zo bij de kiezers  

ic 

t dc  
in te hameren. De Democraten waarderen daarentegen de serieuze manier waarop 
zowel Van Mierlo, Terlouw, Borst en De Graaf politieke vraagstukken bij de kop 

aal a 

nemen en voorzien van filosofisch getinte bespiegelingen. Van Mierlo met betrek  - 
po  

king  tot het staatsrechtelijk bestel, Terlouw met betrekking tot technologie en  
pa 

en 
milieu, Borst ten aanzien van de zorg voor mensen en De Graaf ten aanzien van 

tel 
individuele keuzevrijheid.87 

Bescheiden is de partij ook ten aanzien van D66-onderwerpen die de partij gedu- 
zo

al 
rende haar bestaan heeft weten te realiseren. Typerend voor de bescheidenheid 
waarmee D66 haar standpunten uitdraagt, is de mate waarin het D66-standpunt ten 

sc 

 
aanzien van euthanasie en abortus door de jaren heen bekend was bij de kiezers. Tij- 

a  
dens  de oppositieperioden 1986-1989 en 1989-1993 ijverde de D66-fractie vanuit de 
Tweede Kamer voor het wettelijk vastleggen van het recht op euthanasie, maar in 
1986 wist 35% van de kiezers niet wat het D66-standpunt over euthanasie was. 
1989 was dit percentage gedaald naar 22,%88, naar relatief nog altijd erg hoog. In a 
1989 is ook het percentage kiezers dat het D66-standpunt over abortus niet kent a 
voor het eerst gedaald naar 28%.89  Niettemin blijft het opmerkelijk dat, ondanks 
het feit dat het om voor D66 belangrijke onderwerpen gaat waar volksvertegen- 
woordigers van de partij zich in de loop van de tijd veelvuldig mee hebben bezigge- 
houden, de kiezers telkens grote moeite hebben om D66 te plaatsen. 

Behalve bij de nieuwe euthanasiewet heeft D66 ook bij de invoering van het refe- 
rendum, het homohuweljk en het burgemeestersreferendum jarenlang een voor- 
trekkersrol gespeeld. Dankzij de deelname aan de paarse kabinetten (en dankzij het 
feit dat het CDA deze keer geen deel uitmaakte van de regering) heeft D66 op deze 
voor de partij belangrijke punten resultaat geboekt. De euthanasiewetgeving kwam 
tot stand na jarenlange standvastigheid van D66. 
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'eer het gevolg Partij of beweging?  

er geflUaflCeer 
van de consul- VJen  hebben zich gebogen over de vraagwat een politieke partij nu eigenlijk is. De 

definities lopen uiteen, maar een algemeen aanvaarde definitie van een politieke 

de partij in de partij is de 'minimale definitie' van Giovanni  Sartori.  Volgens deze definitie is een 
idspositie heeft ja-ti  'any political group that presents  at  elections,  and is  capable  ofplacing 
partijen. Daar thwi'  elections candidates for  public office.'90  Deze 'minimale definitie' is allesbe- 

-tij raakt snel in hal ve  volledig.  Sartori  zegt eigenlijk alleen iets over wat een organisatorisch verband 

gelijkheden om moet doen om een politieke partij te zijn, namelijk deelnemen aan verkiezingen. De 

t. Hard gestelde definitie van  Sartori  zegt niets over de redenen van bestaan van politieke partijen en 

bovendien erg de functies die zij vervullen. Dit is niet terecht, want of het nu gaat om partijen die 

D66 nauwelijks een parlementaire oorsprong hebben (zoals de eerste politieke partijen) of om par- 

emOcraten over rijen die een buitenparlementaire oorsprong hebben (zoals D66), in beide gevallen 
zien zij het levenslicht vanuit de overtuiging dat de betreffende partij in het bestaan- 

De D66-stijl van de politieke systeem een functie te vervullen heeft. 

Lap, het liefst vol Klaus von Beyme kijkt, meer dan  Sartori,  naar de redenen van bestaan van poli- 

zo bij de kiezers tieke partijen. Hij koppelt hieraan een viertal functies van een politieke partij: (i) 
manier waarop identificatie van doelstellingen (ideologie en programma); (2) articulatie en aggre- 

kken bij de kop gatie van gezamenlijke belangen; (3) mobiisering en socialisering van burgers in het 

erlo met betrek- politieke systeem en () rekrutering en regeringsvorming.91  In zijn boek  Political  

technologie en  parties  in western  democracies  constateert Von Beyme dat de meeste politieke partij- 

ten aanzien vin en zijn ontstaan uiteen afwijzing van een bestaande toestand (normen- en waardes- 
telsel, partijstelsel of staatsvorm). Op  basis van dit onbehagen verenigen mensen 

ie de partij gedu- zich met het doel het bestaande systeem om te vormen of omver te werpen.92  Het 
bescheidenheid uitoefenen van invloed op de politieke besluitvorming teneinde de bestaande maat- 

)6-standpunt ten schappelijke inrichting te veranderen, kan dan ook worden beschouwd als hoofd- 

ij de kiezers. Tij- doelstelling van een politieke partij. Dit doel wordt nagestreefd door mee te doen 

-fractie vanuit de aan verkiezingen, om langs die weg een plaats te verwerven in de volksvertegen- 

hanasie, maar in woordiging, en zo invloed uitte oefenen op de regeringsvorming. 

Lthanasie was. In Het is dit element, het deelnemen aan verkiezingen, dat politieke partijen onder- 

tijd erg hoog. In scheidt van sociale bewegingen. Sociale bewegingen kunnen worden omschreven 

bortus niet kent als groepen mensen die zich organiseren op grond van een bepaald onbehagen ten 

ijk dat, ondanks aanzien van de maatschappelijke orde. 3  Zij kenmerken zich door de oorspronkelij- 

r volksverf ke irohilisatiefunctie, namelijk het samenbrengen van gelijkgestemden om een 
hebben bezigge bestaande situatie te veranderen. Sociale bewegingen nemen echter niet deel aan 

verkiezingen  voor vertegenwoordigende lichamen. En daarmee is men weer terug 
-ing van her refe- hij de definitie van  Sartori,  die ook op dit onderscheid berust. 

nlang een oor- - 
 (èn dankzij het Het Initiatiefcomitéwaar D66 uit is voortgekomen, was de politieke exponent van  

D66 op deze ,eft  de )arenzestLgbeweging die de maatschappelijke ontwikkelingen een politieke vert- 

wetgeving kwam 
aling  wilde geven, de perspectieven hiervoor onder de bevolking peilde om vervol- 

- gens toe te treden tot het politieke bestel. In die zin kan de politieke partij D66 wor- 
den gezien kis de politieke vertaling van een buitenparlementaire (sociale) bewe- 
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ging.94  Op initiatief van Gruijters,  Baehr,  Visser en Van Mierlo kwam een groep  
jonge intellectuelen samen die als gemeenschappelijke opvatting hadden een onvre-
de met het functioneren van het staatsrechtelijk bestel. Vóór het ontstaan van n66 
was de beweging waarvan het Initiatiefcomité de uitingsvorm was, niet onder een 
gezamenlijke noemer ondergebracht. 

Het ontstaan van D66 als partij en dus als potentiële machtsfactor in Nederland 
past in het model van de mobilisatietheorie. Deze theorie over politieke mobilisatie 
stelt dat het ontstaan van (sociale) bewegingen afhankelijk is van de aanwezigheid 
van machtsbronnen, het vermogen deze te mobiliseren en het politieke onderne-
merschap van de stichters. Laatstgenoemden definiëren de onvrede, de mobilisatie 
richt zich op het verzamelen van personen en middelen, rekrutering van aanhang en 
het opzetten van een Organisatie, de beweging als product van een markt van vraag 
en aanbod.95 De steunbetuiging die de representanten van de 'beweging' D66 (het 
Initiatiefcomité) kregen voor het idee van parlementaire actie, leidde ertoe dat de in 
de samenleving al langer manifeste beweging een vertaling kreeg in een politieke 
partij. Het onderscheid tussen bewegingen en partijen, namelijk de deelname aan 
verkiezingen, is ook precies de motivering waarom de initiatiefnemers van u66 

kozen voor de oprichting van een partij. Men wilde door deel te nemen aan de ver-

kiezingen een electorale bedreiging vormen voor de gevestigde partijen, hoewel niet 
iedereen binnen D66 de keuze om een politieke partij te worden, deelde. Het was in 
1966 meteen al het eerste punt van verdeeldheid binnen de kersverse groepering. 

Volgens een binnen D66 gangbaar grapje werd een bestuurslid eens gevraagd of er 
ook een officieel register bestond van substromingen binnen D66, waarop het 
bestuurslid antwoordde: 'Jazeker, wij noemen dat de ledenlijst.' Naarmate een 
groep mensen groter wordt en langer bij elkaar is, neemt de kans op onderlinge ver-
deeldheid toe, en zo is het ook D66 vergaan, de partij waarvan initiatiefnemer Peter  
Baehr  op een gegeven moment stelde dat ze bestond uit mensen die eigenlijk alle-
maal een eigen partij wilden hebben. 

Maar alle humor daargelaten, veel van D66 is pas te begrijpen als men inziet dat 
de partij gedurende het grootste deel van haar bestaan twee vleugels heeft gehad 
Eén vleugel die D66 als een beweging beschouwde, de 'Gideonsbende' van Hans 
van Mierlo, die zich vooral niet als een normale partij moest manifesteren, maar die 
zichzelf diende op te heffen als de doelstellingen zouden zijn bereikt, en de vleugel 
van de mensen die in en door de partij langzaam aan functies kregen, in besturen, in 
Statenfracties en raadsfracties, die D66 zagen als een gewone politieke partij die een 
eigen, blijvende rol te vervullen had. 

De laatste groep heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de beslissing om 
een politieke partij te worden, beslissend is geweest. Partij worden impliceert dat 
van verdwijnen geen sprake meer is. Een politieke partij betekent immers een orga-
nisatiestructuur, reglementen, hiërarchie, procedures, bureaucratie, kortom: een 
gevestigde Organisatie. Naarmate meer mensen dankzij de partij vertegenwoordi-
gende en bestuurlijke functies gaan bekleden, wordt opheffen moeilijker. Aan de 
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wam een groep andere kant wordt het behalen van de doelstellingen die de beweging D66 had, 
dden een onvre- doo rbreking van het partijbestel, moeilijker door de keuze om een politieke partij te 

ntstaan van D66 worden. Indien men vindt dat het bestel niet deugt en men wil het veranderen, 

, niet onder een werkt de keuze om tot dat bestel te gaan behoren contraproductief. 
Deze paradox kenmerkt met name het vroege D66. Echter: hoe langer de partij 

:or in Nederland bestaat, des te invloedrijker wordt de laatste stroming. De partij kent steeds meer 

tieke mobilisatie mensen met functies en krijgt steeds meer een institutioneel karakter. Niettemin 

de aanwezigheid trekt deze discussie tot midden jaren tachtig een spoor door de partij en uiteindelijk 

)litieke onderne- manifesteert ze zich nog tot het midden van de jaren negentig. Ten tijde van het  eer- 

ie,  de mobilisatie ste paarse kabinet vertegenwoordigen Van Mierlo en Wolifensperger deze tegenstel- 

g  van aanhang en  ling.  Tot liet eind aan toe blijft Van Mierlo op het standpunt staan dat als de partij 

markt van vraag niet meer nodig is, ze kan worden opgeheven. Woiffensperger daarentegen wil D66 

weging' D66 (het verankeren in het politieke bestel en in de samenleving als blijvend podium voor 

de ertoe dat de in progressief-liberale kiezers. Pas met Opschudding komt er een echt einde aan de 

in een politieke discussie. Het is de periode waarin een nieuwe generatie D66'ers zich begint te 

de deelname aan manifesteren. Tegelijkertijd verdwijnt met het vertrek van Hans van Mierlo het 

fnemers van n66 boegbeeld van de 'bewegingdenkers' uit beeld. Ook in de interne discussie wint nu 

lemen aan de ver- de  partijvan de beweging. 

ttijen, hoewel niet 
jeelde. Her was in 

-se groepering. Conclusie 

ens  gevraagd of er In 1998 schrijft iVRCHande1sbl:  

D66, waarop het 

;t.'  Naarmate een Als partiJ die de ideologische zuilen van weleer wilde opheffen door een pro- 

op onderlinge 'ver grammitisehe herverkaveling van het politieke landschap is 1366 nooit uit de 

tiatiefncrnei Peter verf gekomen In de maatschappij heeft de partij zich niet weten te wortelen 

die eigenlijk iiie en in het politieke spectrum heeft ze zich nimmer kunnen ontdoen van het 
aureool dat ze uiteindelijk toch vooral een redelijk alternatief was voor libe- 

als  men inziet dat rale sociaal_democraten.'96   

ugels heeft gehad. 

sbende van Hans De term dooi  hi  uk (al dan niet met hoofdletter) wordt doorgaans gebruikt om de 

ifestesen maar die 
gewenste doorbraa k in de partijverhoudingen te benoemen die de totstandkoming 

eikt en de vleugel 
van de PVDA 1fl 1946 had moeten bewerkstelligen. Toch valt er ook iets voor te zeg- 

en in besturen in gen om de term dooi braakpartij van toepassing te verklaren op D66 In 1966 dien 

tieke die een e n66 zich aan ah partij die streefde naar doorbreking van de bestaande partijver partij a houdingen. De stelling is gerechtvaardigd dat D66 vanaf haar oprichting 

t de beslissing om 
quent heeft gewerkt aan het doorbreken van de partijpolitieke verhoudingen. Aan- 

len impliceert dat anelijk werd dit geprobeerd middels het nastreven van een partijpolitieke her- 

immers een orga (het opblazen van het bestel). Toen dit niet bleek te werken, werd 
getracht  

atje, kortom: c`  rech 
door samenwerking een regeringsmeerderheid te vormen door de kiezers 

streeki 
erteensvoordi a 

Aan de 

met de niachtsvraag te confronteren. Ondertussen werd getracht via - èt C gevu ng iiet staatsbestel te hervormen, maar deze strandden telkens als pogingen noeilijket 
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gevolg van het verzet van de meerderheid van het parlement. Nadat onder Tkrlouw  
de doorbreking van de verhoudingen wat naar de achtergrond was verdwenen, werd 
ze tijdens het tweede regnum-Van Mierlo weer prominent op de voorgrond 
geplaatst in het streven naar een 'paars' kabinet. Zoals gezegd is de totstandkoming  
van dit kabinet in 1994 de definitieve doorbraak in de partijverhoudingen geweest 
en daarmee de kroon op het doorbraakstreven van D66. Een streven dat gebaseerd is 
op de diepe overtuiging bij de Democraten, dat macht niet van bovenaf opgelegd 
hoort te worden, maar van onderaf gelegitimeerd dient te worden en al helemaal 
nooit vanzelfsprekend mag zijn. 

Aan de andere kant bevat het citaat uit NRC Handelsblad ook waarheid. Zowel 
onder Terlouw als onder De Graaf is D66 vooral de partij voor gematigde, links  -
liberale (of sociaal-liberale) kiezers. Een redelijk alternatief voor kiezers die zich bij 
PVDA, VVD of CDA niet thuis voelen. Ook  did  partij heeft D66 altijd willen zijn. Ze 
was het al ten tijde van het Initiatiefcomité. Als men afgaat op het aannemen van de 
ondertitel 'sociaal-liberaal', mag worden aangenomen dat het vooral die strategie zal 
zijn, die de partij de komende jaren zal hanteren. Enerzijds sluit deze electorale stra-
tegie goed aan bij het door de secularisatie en de gestegen welvaart toegenomen 
potentieel voor (links-) liberale partijen,97  anderzijds wordt de rol van D66 bedreigd 
door het naar het midden van het politieke spectrum opschuiven van de PVDA, de 
opkomst van GroenLinks en in 2002 het fenomeen Fortuyn. Bovendien heeft de 
katalyserende werking van D66 ook op het punt van de benadering van het electo-
raat goed gewerkt. De verzuilde benadering van de kiezers is doorbroken en ook de 
andere partijen zijn zich in de loop van de tijd in toenemende mate op het gehele 
electoraat gaan richten. Nu zij voor een groot deel in dezelfde vijver vissen als D66, 

is voor de Democraten ook de concurrentie toegenomen. 

De excentrische positie gedurende de eerste vier jaar van het bestaan van D66, als-
mede de later gebruikte positietypering 'tegenover de andere partijen' betekent dat 
D66 hoge eisen aan zichzelf stelt. Het roept hoge verwachtingen op bij de kiezers. 
De risico's van teleurstelling zijn dan groot. Bovendien is het voor een kleine, 
progressieve partij moeilijker om de verwachtingen waar te maken dan voor behou-
dende partijen; een bestaande situatie veranderen is immers een stuk moeilijker dan 
deze continueren. Ten aanzien van de vraag of D66 ook regeringsverantwoordelijk-
heid wil dragen, heeft de partij, nadat de excentrische positie was losgelaten, zich 
altijd op het standpunt gesteld dat D66 een partij was die deze verantwoordelijkheid 
wilde dragen. Ondanks het feit dat D66 door de jaren heen ook vanuit de oppositie 
invloed wist uit te oefenen, werd regeringsdeelname toch gezien als de manier om 
gewenste veranderingen te bewerkstelligen, waarmee een uitweg werd gevonden uit 
het dilemma dat het oorspronkelijke excentrische D66 kenmerkte. 

In de loop der jaren heeft n66 zich inhoudelijk ontwikkeld van een aanvankelijk 
radicaal-democratische vernieuwingsbeweging die haar standpunten op de politie-
ke agenda geplaatst probeerde te krijgen, naar een gevestigde partij die staat voor 
alles wat de gematigde Nederlander als redelijk beschouwt. Behalve de ideeën over 
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die radicaal van karakter Zfl gebleven, zijn de standpunten van 

een mengeling van klassiek liberale opvattingen als zelfbeschikking, keuzevrij-

kid en 
narktwerking, en sociale of 'linkse' standpunten over gelijkwaardigheid, 

50
1 idaritelt en milieubescherming. Daarmee heeft de partij zich geplaatst te midden 

,i de andere partijen die in toenemende mate ook 'sociaal-liberaal' zijn geworden, 
de partij met haar radicaal-democratische ideeën tegenover de andere partij- 

, lijvcfl staan .98  Ook D66-lijsttrekker Van Mierlo typeerde de positionering van 
ann° 1089 als 'een partij tegenover de andere partijen waar het de vernieuwing 

L0 de  democratic  betreft en als een partij tussen de andere, waar het het program-

,na hetteL °9  Wat betreft het eerste punt heeft de partij belangrijke resultaten 

„boekt,  ZLj het pas na jaren (of zelfs decennia) van strijd. 

r it  proCeS Waarin D66 minder radicaal tegenover de andere partijen komt te 

staan en 
een plaats tussen die andere partijen inneemt, is volgens de politicoloog 

piazornO 
wel verklaarbaar. Pizzorno stelt dat nieuwe partijen vaak belangen repre-

sent
ren die voor hun ontstaan buiten beschouwing werden gelaten. De eerste zorg 

van fl
uwc partijen is om de eigen identiteit duidelijk te maken en dus de verschil-

len met andere partijen te benadrukken. Het partijprogramma is radicaal en voor-

stellen zijn onoraderhandelbaar'. Eenmaal in het politieke systeem opgenomen is de 

000d7aak om de eigen identiteit te benadrukken minder dringend en ervaart de 

partij de beperkingen die het gevolg zijn van de samenwerking met andere partijen 

„ noodzaak om de stem van de kiezers te behouden, allemaal impulsen om minder 

radicaal te worden.'°° 

ok het Loge noemde Weber-Michels-model biedt een verklaring voor de veran-
derende positie V,111 n66. Deze politicologische theorie gaat ervan uit dat wanneer 

een (sociale) beweging een basis heeft gekregen in de samenleving en de oorspron-

kelijke charisniatische leider is vervangen, er drie processen op gang komen. In de 

Nrste plaats wordt een doelverandering zichtbaar: een herdefiniëring van de oor-

pronklijk doelen van de beweging, die neerkomen op een aanpassing aan de 

bestaande s'mg en dus resulteren in een 'ontradicalisering' van de beweging. 

In de tweede plaats vindt een doelverlegging  plaats: de beweging die aanvankelijk 

alleen instrument was om doeleinden te bereiken, wordt een organisatie en het 
„,tindhoLideii van de Organisatie wordt een doel op zich. En in de derde plaats 

vindt oligarchiscring plaats: er ontstaat een duidelijke scheiding tussen leiders en 
achter11101 Bij n66 vinden deze ontwikkelingen plaats op het moment dat de 
partij de 'ontploffingsgedachte' heeft losgelaten en Jan Terlouw de plaats van Hans 
van Mierlo inneemt. 

D66 wilde het bestel op in kop zetten, zwom tegen de stroom in en trok als kleine 
partij ten strijde tegen de gevestigde orde. Het bestel bleek minder gemakkelijk te 

randeten dan werd gehoopt, maar ook in later jaren, toen D66 zich een vaste 
pLan in het partijbestel verwierf, bleef het beeld bestaan van D66 als de kleinste 
onder de grote of de grootste onder de kleine, niet in staat om in haar eentje de ver-
,mderingen door te voeren waar ze voor staat, maar afhankelijk van coalities met 

t ,indere partijen, die niet zelden de door de Democraten gewenste veranderingen 
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vertragen, frustreren of tegenhouden. Met als gevolg dat telkens als de partij aan-
hang verliest, het bestaansrecht van D66 weer ter discussie wordt gesteld. Geen 
enkele partij wordt zo vaak gevraagd wanneer ze zichzelf nou eens gaat opheffen als 
D66. De partij moet voortdurend haar bestaansrecht verdedigen. Wanneer andere 
partijen, media of andere critici hun pijlen op de Democraten richten, missen deze 
echter vaak de assertiviteit om hierop te reageren en laten zij zich in het defensief 
duwen, om vervolgens verontwaardigd te doen over het onrecht dat hen wordt 
gedaan. Dit is wat het 'Calimero-complex' van D66 kan worden genoemd. 

GEEN IDEOLOGIE, WEL IDEALEN 

Pragmatisme en ideologie 

D66 wordt vaak aangeduid als een pragmatische partij. Binnen D66 werd de term 
geïntroduceerd door Hans Gruijters, die het pragmatisme had ontdekt tijdens een 
reis naar de Verenigde Staten.  102  Het is echter vaak allerminst duidelijk wat hiermee 
wordt bedoeld. Zolang dat het geval is kan de partij aan de typering 'pragmansch' 
weinig of geen identiteit ontlenen. Voor een beter begrip van het ideologische (of 
wellicht beter: anti-ideologische) karakter van D66 is het dan ook noodzakelijk hier-
over meer duidelijkheid te scheppen. 

Het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal omschrijft pragmatisme als 'de filo-
sofische leer die het kenmerk van de waarheid ziet in haar praktische toepasbaar-
heid, haar bruikbaarheid om leiding te geven aan het handelen.'103  Deze definitie 

geeft drie kenmerken van pragmatisme: ten eerste betreft het een filosofische leer, 
ten tweede gaat het om 'praktische toepasbaarheid' en is er dus een nauwe verwant-
schap met de term 'praktisch', ten derde komt pragmatisme tot uiting in het hande-
len. Van  Dale  geeft nog een tweede definitie: 'opvatting dat men zijn handelen niet 
moet laten bepalen door een ideologie, maar door een zakelijke benadering van de 

i 104  Deze definitie veronderstelt een tegenstelling tussen 'ideologisch hande-
len' en een 'zakelijke benadering'. Verder impliceert deze definitie dat een zakelijke 
benadering per definitie niet ideologisch getint is. Deze definities maken echter niet 
duidelijk wat er onder ideologie wordt verstaan. Ook geven ze geen omschrijving 

van de grondgedachten achter pragmatisme. Beide definities bieden dus onvol-
doende houvast voor een typering van het pragmatisme van D66. 

Het pragmatisme was aan het begin van de twintigste eeuw de belangrijkste filosofi-
sche stroming in de Verenigde Staten. De term is voor het eerst gebruikt door Char-
les Sanders  Peirce  in de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Onder invloed van 
onder meer  Peirce,  William James en C.I. Lewis wordt pragmatisme over het alge-
meen omschreven als een benaderingswijze van en houding ten opzichte van vraag-
stukken, die uitgaat van de praktische consequenties van ideeën en de mate waarin 
de uitvoering van die ideeën bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. 105 
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Ie partij aai- Pragmatisme stelt dat mensen de werkelijkheid vanuit verschillende invaishoe- 

esteld Geen , ken ervaren. Andere invalshoeken of zienswijzen kunnen evenveel 'waarheid' bevat- 

opheffen als ten en zijn even waardevol.  106 De ervaring van de werkelijkheid kan dus nooit lei- 

neer andere dend zijn bij het nemen van beslissingen. Deze dienen te worden genomen op basis 

deze missen 
een oordeel over de praktische gevolgen en praktische uitvoerbaarheid. Ook de 

het defefl5  i ii oderne filosoof Richard Rorty vertolkt dit pragmatisme. 107  Ror y  relativeert de 

t hen wordt waarde van objectieve waarheid, werkelijkheid wordt vanuit eigen ervaringen waar- 

od. 
genomen. Dit referentiekader wordt bepaald door de te bereiken doeleinden en de 
bijdrage die de middelen daaraan leveren. Een democratische samenleving draait 
om een vrije en open discussie. Deze mag niet vooraf worden beperkt door een uni- 
„r.seel geldende ideologie. Dit doet afbreuk aan het pluralistische karakter van de 
sanle til eVing. 

In de beginperiode van D66 vierde het pragmatisme ook buiten de partij hoogtij. 
i Echter: in de loop van de jaren zeventig dringt het besef door dat de partij niet lou-

ter kan steunen op het programma en het idee een 'pragmatische' partij te zijn. De 
crisisperiode 1974-1975 heeft daar in die zin aan bijgedragen, dat om uit het dal te 

L komen, het vinden vaneen (nieuwe) gezamenlijke grondslag noodzakelijk was. 
De term pragmatisme wordt in relatie tot D66 vaak gebruikt zoals liberalisme 

voor de VVD of sociaal-democratie voor de PVDA. Het pragmatisme zou voor D66 
zoiets zijn als een ideologisch fundament. Pragmatisme zoals hierboven omschreven 
kan echter nooit een politieke stroming in traditionele zin zijn. De filosofische stro-
ming van her pragmatisme biedt geen exclusieve totaalvisie op de inrichting van de 
samenleving zoals het liberalisme en het socialisme dat wel (trachten te) doen. Prag- 
matisme bestrijdt daarentegen het idee dat er zoiets zou zijn als een allesomvattende  
blauwdruk voor de inrichting van de samenleving en benadrukt het pluralistische 
karakter van de samenleving. Pragmatisme is uitsluitend een benaderingswijze, een 
mentaliteit, en zegt niets over de politiek die een politieke partij voorstaat. Deze 
moet blijken uit een programma waaraan bepaalde uitgangspunten ten grondslag 
liggen, een referentiekader of, zo men wil, een ideologie. 

Ook de term ideologie wordt in de praktijk gemakkelijk gebruikt, hoewel ook van 
deze term niet altijd duidelijk is wat eronder wordt verstaan. De term is voor het 
eerst gebruikt door de Fransman Destutt de  Tracy  in 1901.108 Ideologie, de leer der ideeen werd aanvankelijk inkelijk gezien als een empirische wetenschap waarin een onder-
scheid werd gemaakt russen 'ware' en 'valse' ideeën. Op basis van dat onderscheid 
zou een rationele  inrichting van de samenleving mogelijk zijn. Onder invloed van 
Napoleon  Bonaparte,  Karl Marx en Karl Mannheim krijgt het begrip ideologie een negatieve  connotatie mee. Het onderscheid tussen ware en valse ideeën is de basis Voor een sceptische  houding ten opzichte van andermans opvattingen. Deze wor- den gez 
o ien als een manipulatievan de werkelijkheid, een manipulatie die zou voort- 
men uit 

het feit dat de werkelijkheid niet overeenkomt met de belangen van een paalde groep 
(Marx, Mannheim). Ideologie wordt een instrument om ideeën of 
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opvattingen tegenover elkaar te positioneren. Niet langer is ideologie de aanduiding  FCnP 

voor een empirische wetenschap, maar voor een begrip waarmee bepaalde ideeen P 

over de menselijke natuur en de maatschappelijke ordening worden aangeduid die bestaat 

kenmerkend zijn voor een bepaalde periode, sociale groep of  klasse.  109  gie kan e 

Ideologie en pragmatisme worden vaak tegenover elkaar geplaatst, implicerend of groeP 

dat ze niet verenigbaar zijn. De afkeer van D66 van ideologische politiek lijkt dat °P cU  I C U  

ook te bevestigen. D66 verwerpt het rechtvaardigen van een beleidskeuze met een 
verwijzing naar ideologische uitgangspunten. Dit zou moeten gebeuren op basis te1itJ 1  

mal van de werkelijke (praktische) reden. De Democraten menen bovendien dat het 
hanteren van een ideologie de speelruimte van een politieke partij, om in te spelen 0 ree 

de si-i 
op de maatschappelijke realiteit, beperkt. De maatschappij is te veranderlijk om het tja 

be1e1 
politieke handelen te baseren op starre uitgangspunten. Zeker gelet op het feit dat 

de 
de bestaande ideologieën in de ogen van de Democraten zijn verouderd. Ze stam- a 

men uit de negentiende eeuw en geven geen antwoord meer op de vragen van van- 
daag en morgen. 

D66 is bij de verwerping van ideologische politiek altijd uitgegaan van svat 
genoemd zou kunnen worden een 'dogmatische' opvatting van ideologie. Een 
treffend voorbeeld hiervan is een uitspraak van D66-grondlegger Hans Gruijtets 

ram"" 
die stelt: verk-ieZ 

'De ideologische benadering van de politiek leidt tot een leerstelligheid die ver-  Dc  
starrend werkt, de vraagstukken waar het om gaat vertroebelt en de besluitvor- het 
ming vaak doet afwijken van hetgeen met de wensen van de meerderheid over- en 
eenkomt. (...) 

Natuurlijk is de radicale democratisering van de samenleving, die de Demo- Het d 
craten voorstaan, een richtinggevende grondgedachte, die in talrijke concrete punte 
programmapunten als hoofdmotief is terug te vinden. Maar dat is nog iets laten 
anders dan een gefixeerd maatschappijbeeld, dat als ideaal door de veranderen- verkie 
de omstandigheden heen wordt meegedragen." iO ttOOl 

profil 
Volgens deze door de Democraten gehanteerde definitie van ideologie is een ideolo de de 
gie een min of meer dogmatisch stelsel van ideeën omtrent de gewenste inrichting al ptt 

van de samenleving. De ideologie is de enige juiste opvatting. Op  basis van voorpo  form  
litieke gegevenheden als religie of sociale klasse wordt een blauwdruk ontworpen acht( 
dat als referentiekader geldt bij beslissingen over de maatschappelijke ordening. 
Niet de maatschappelijke ontwikkeling, maar de vastgelegde idealen vormen het prop 

uitgangspunt voor het handelen. foto 
Het afwijzen van ideologieën omdat ze geen oplossingen bieden voor de proble tij. I 

men is echter een politiek argument. Het vloeit voort uit de uitgangspunten en (dat 
voorkeuren voor het beleid van de Democraten. De bestaande ideologieën bieden grat 

geen voor n66 aanvaardbare oplossingen voor de problemen die D66 belangrijk prat 

vindt. Een dogmatisch, bijna karikaturaal ideologiebegrip is hierbij functioneel. 
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Ecn pragmatische instelling  en een dogmatische  definitie van ideologie  sluiten  elkaar per definitie uit. Pragmatisme  stelt immers dat er niet één juiste opvatting 
bestaat en geen enkele ideologie zich kan beroepen op algemene geldigheid. Ideolo-
gie kan echter ook worden opgevat als alle ideeën en Opvatting

en  van een individu  of  groep betreffende de inrichting  van de samenleving, ideeën die worden gebaseerd 
op cultuuroverdracht en individuele ervaringen. Een bepaalde visie op mens en 
samenleving die wel een bepaalde mate van consistentie  vertoont, maar niet de pre-
tentje heeft van algemene geldigheid. Dogmatisme  is in deze definitie geen onlos-
makelijk onderdeel van ideologie." Een dergelijke definiering  van ideologie  komt overeen met het referentiekader  van Rorty. Rortys referentiekader weerspiegelt  de in de samenleving geldende opvattingen  in plaats van als een vooropgesteld dogma 
de beleidskeuzen te sturen. De democratische besluitvormingsmethode garandeert 
dat de opvatting van de meerderheid wordt gevolgd. 

De Programmatische basis van D66 

Als D66 zich in 1966 presenteert, kiest de partij er bewust voor om geen beginselp
ro_ grarnma op te stellen. Bij D66 zijn de uitgangspunten  van de partij te vinden in het 

verkiezingsprogramma Inde statuten van de partij staat letterlijk: 

De in deze doelstelling vervatte grondgedachten  worden nader uitgewerkt in 
het politieke programma, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van 

D66 en zijn Fracties in de vertegenwoordigende lichamen.'112 

Het doel van een verkiezingsprogramma  is het formuleren van politieke uitgangs-
punten en voorkeuren voor beleid, teneinde de kiezers een verantwoorde  keuze te laten maken en de politieke besluitvorming  te beïnvloeden.' 3 Daarnaast krijgt het 

over het algemeen vijf functies toegedicht: verantwoording, 
stroonilijning 

 van de besluiorming, mobilisatie van leden en kader (alle intern), 
Profilering en werving (extern). Een verkiezingsprogramma  wordt opgesteld voor 
de duur van de Parlementaire periode, maar verkiezingsprogramma's  zijn toch voor-al programma's voor de verkiezingen, niet voor daarna. Ze spelen nog een rol bij de 
formatieonderhandelingen, maar zijn dan inmiddels al een jaar oud en niet zelden achterhaald. 

Naast verkiezingsprograminds hebben vrijwel alle politieke partijen een beginsel- z:1  

P rogramma. Een beginselprogramma  wordt opgesteld voor een langere periode en 
formuleert op -samenhangende wijze de beginselen en uitgangspunten  van een par-tij. 

In veel parti1ei, is het beginselprogramma  het centrale punt van verantwoording  (dat wil 
zeggen dat kandidaten  voor vertegenwoordigende  functies het beginselpro-

gramma van de partij moeten onderschrijven). Het opstellen van een beginselpro-grarnma 
 wordt gezien als behulpzaam  bij het bevorderen van de cohesie en de 
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gedachtevorming binnen de partij. Ten slotte kan het beginselprogramma worden 
aangewend ter profilering van de partij. 

Bij verkiezingen of regeringsvorming spelen beginselprogramma's nauwelijks een 
rol. Het is in de politieke praktijk een nauwelijks gebruikt visitekaartje. Een begin-
selprogramma wordt bovendien vaak in zulke algemene bewoordingen geformu-
leerd, dat er bij praktische kwesties verschillende interpretaties mogelijk zijn en de 
beginselen hun eigen functie ondermijnen. Partijen zijn bovendien gedwongen om 
het beginselprogramma van tijd tot tijd te herzien en aan te passen aan de verander-
de omstandigheden (het 'bijspijkereffect'). 

Bij de afwijzing van een beginselprogramma komen dezelfde argumenten terug 
als die aanleiding waren om ideologische politiek af te wijzen. D66 kan ook geen 

beginselpartij zijn. Van de initiatiefnemers komt een deel uit de VVD, een deel uit de 
PVDA en weer anderen zijn tot dan toe partijloos. Zij vinden elkaar op programmati-
sche basis en met name op het punt van de staatkundige vernieuwing. Om die 
reden dient D66 zich dan ook aan als programmapartij: over beginselen bestaat een-
voudigweg geen overeenstemming. Als men het daarover eerst eens had willen wor-
den, was de partij vermoedelijk hekmaal niet van de grond gekomen. D66 wordt 
vervolgens een partij waarin iedereen, ongeacht levensbeschouwing, sociale klasse 
of politieke cultuur zich thuis moet kunnen voelen. 

Het voordeel van het hanteren van het verkiezingsprogramma als uitgangspunt, is 

dat dit programma voor vier jaar wordt opgesteld en dus gemakkelijk aan de zich 
wijzigende omstandigheden is aan te passen. De functie van cohesie en betrokken-
heid bij de gedachtevorming wordt bij D66 vervuld door het verkiezingsprogram-
ma. Op  de Algemene Ledenvergadering worden de individuele leden door middel 
van hun stemrecht direct betrokken bij de gedachten- en besluitvorming in de par- 
tij. 

Het niet hebben van een gezamenlijk onderschreven beginselprogramma heeft 
echter ook een nadeel. In theorie zijn beginselen niets meer dan criteria aan de hand 
waarvan een partij concrete keuzes kan maken uit alle wensen en belangen. Maar 
zonder een basis van beginselen of uitgangspunten kan een politieke partij haar 
aggregatiefunctie niet goed vervullen. In de beginperiode is de democratisering heel 
duidelijk het punt dat de democraten bindt, maar al snel zal duidelijk worden dat 
dit niet genoeg is. Een politieke partij is immers wat anders dan een  one  issue-bewe-
ging. Een partij zal zich moeten bezighouden met een veelheid aan onderwerpen, 
waarbij de standpuntbepaling niet altijd louter op dat ene democratiseringsideaal 
gebaseerd kan worden. 

Ook het feit dat D66 zich in haar handelen laat leiden door het partijprogramma 
heeft een nadeel. Het partijprogramma is opgesteld voor een beperkte periode en 
verandert dus door de tijd heen. Het partijprogramma, of het daaruit afgeleide ver-
kiezingsprogramma garandeert dus geen binding op de langere termijn. Ook de in 
de verschillende programmapunten terug te vinden grondgedachten zijn, indien 
niet expliciet geformuleerd, onvoldoende om mensen aan de partij te binden. 
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)gramma worden Duidelijk in de discussies over een beginselprogramma is dat de roep om zo'n 

programma in de eerste plaats wordt ingegeven door een behoefte aan meer duide- 
a's nauwelijks een lijkheid. De uitgangspunten waarop D66 zich in haar handelen baseert, zouden 
aartje. Een begin- meer expliciet op papier gezet moeten worden. Deze behoefte wordt vooral gesti- 
-dingen geformu- muleerd door de herhaaldelijke kritiek van andere partijen en de media, die D66 
Logelijk zijn en de keer op keer verwijten onduidelijk te zijn. Of het opstellen van een beginseipro- 

gedwongen om  grain  ma deze kritiek kan wegnemen, is nog maar de vraag. De identiteit van een 
aan de verander- politieke partij blijkt immers niet alleen uit een beginselprogramma, maar ook uit 

het dagelijkse beleid van de partij. 

argumenten terug 
)66 kan ook geen Dat het (in die tijd nog niet eens complete) partijprogramma niet voldoende is,  
VD,  een deel uit de blijkt al snel na de aanvankelijke verkiezingsoverwinning in 1967. Al snel komt er 
op programmati- kritiek op het uitblijveA van een verdieping van de uitgangpunten van de partij. Het 

ieuwing. Om die gevoel dat de partij de discussie over haar eigen grondslagen moet aangaan, wordt 

aselen bestaat een- breed gedragen. Het Leidse congres moet meer duidelijkheid geven over wat D66 
as had willen wor- met betrekking tot de democratisering van staat en samenleving voorstaat. Maar de 

omen. D66 wordt ccli te gro udsiagendiscussie laat nog op zich wachten. 

ring, sociale klasse Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is D66 het stadium 
van een beweging nog maar nauwelijks ontstegen. De partij is lange tijd aangewe- 
zen op de noodstructuur zoals die in 1966 is opgezet. Door het ontbreken van de 

Is uitgangspunt is infrastructuur is de partij niet in staat om gestructureerd een grondslagendiscussie 

ckelijk aan de zich te voeren. Bovendien voelt niet iedereen voor het vastleggen van de beginselen van 
esie en betrokken- de partij. Ten tweede speelt de persoon van partijleider Van Mierlo een belangrijke 
rkiezingsprograni- rol. Van ivlicrio heeft een uitgesproken afkeer van beginselen. Hij voelt er niets voor 

leden door middel om een beginselprogramma op te stellen of alleen maar de discussie hierover aan te 

vorming in de par- gaan. In het najaar van 1969 wordt niettemin het 'beleidsplan' aangekondigd. 

IprografllITna heeft 
riteria aan de hand Het beleidsplan 

en belangen. Maar 

)lltieke pa r tij haar Niet omdat de partij nu wel bereid is haar beginselen vast te leggen, maar om te 

mocratisel ins, heel voorzien in cit behoefte aan meer duidelijkheid over de identiteit van de partij 

idelijk wo rden dat wordt in dccc  usher  1970 het beleidsplan aangenomen Het beleidsplan is (of beter 

en  one  jaz/t hewe gezegd was) de tweede vindplaats van de D66-begiflselen 

aan ondciw crptm In tegenstelling tot het beginselprogramma, waarin de grondslagen van eenpartij 
ocratiSeringssideaal 1 los van conctere politieke vraagstukken worden vastgelegd bevat het beleidsplan 

concrete voorstellen voor een regeringsbeleid In die zin ligt het beleidsplan dichter 

t partijprog10ia - hij her verkiezingsprogramma dan bij het beginselprogramma Bovendien wordt 

-perkte periode en ook het beleidsplan opgesteld voor een beperkte periode daar waar het beginselpro- 

aruit afeleidc ver- f gramma niet periodegebonden is. Het derde verschil is dat in het beleidsplan welis- 
ermijn 00k de in I waar een abvegint, en prioriteitskeuze worden gemaakt maar dat de uitgangspun- 

tchten zij U, indien tCfl 
te daas aan ten grondslag liggen niet tot een ideologie worden verheven. 

:ij te binden. 
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Terwijl de roep om een beleidsplan vanuit de behoefte aan meer duidelijke stand-
puntbepaling door D66 wel valt te verklaren, is het allerminst duidelijk of een 
beleidsplan ook aan die behoefte kan voldoen. Wat wordt er immers bedoeld met 
een beleidsplan, hoe ziet zoiets eruit? Voor welke periode is een beleidsplan bedoeld, 
vier jaar, tien jaar? Gaat een beleidsplan uitsluitend over inhoudelijke politieke 
zaken op nationaal gebied of dient het zich ook uit te spreken over bijvoorbeeld de 
vernieuwing van het politieke stelsel? Bovendien stellen de Democraten dat een 
beleidsplan voortdurend dient te worden geëvalueerd en aangepast. Nieuwe priori-
teiten worden gesteld, andere vervallen. De omstandigheden kunnen wijzigen, dus 

de standpunten van de partij ook. Het beleidsplan zal dan ook voortdurend aange-
past moeten worden, wil het nieuwe ontwikkelingen blijven volgen. Tegelijk mag 
het beleidsplan niet als een keurslijf het handelen van de partij gaan beperken. 

Een duidelijk kenmerk van het beleidsplan zal zijn dat het geen waslijst is 
wensen, maar een duidelijke prioriteitstelling kent. Wanneer aan het ene voorstel 
prioriteit wordt gegeven, dient ook aangegeven te worden op welk ander punt een 
prioriteit moet vervallen. De prioriteiten moeten bovendien financieel onder-
bouwd worden. Kortom: D66 stelt hoge eisen aan het te schrijven beleidsplan. Het 
dient flexibel te zijn, het dient de uitgangspunten helder en inzichtelijk te formule-

ren, daarbinnen prioriteiten aan te geven, alternatieven te bieden en financieel te 

onderbouwen, een bezinning op de uitgangspunten van D66-politiek. Wat  which  

we nu eigenlijk, hoe willen we het en waarom willen we het zo? Vragen die eerst 
beantwoord moeten worden om een afgewogen geheel te vormen waaruit een dui-
delijke visie spreekt. 114 

In 1976 wordt het beleidsplan vervangen door het beleidsprogramma. Evenals het 
beleidsplan is ook dit programma geen waslijst van wensen en eisen. Het beleids-
programma kent een departementale indeling en legt verbanden tussen de verschil-

lende beleidsterreinen. 
Het eerste beleidsprogramma wordt nog vastgesteld voor de parlementaire perio-

de van vier jaar. Bij de eerste herziening van het beleidsprogramma wordt hier door 
het partijcongres weer van afgestapt çn wordt besloten het beleidsprogrammu 
voortdurend aan actualisering te onderwerpen. Het gevolg hiervan is echter dat de 
samenhang in het beleidsprogramma steeds verder te zoeken is en dat er tegenstrij-
digheden ontstaan tussen bestaande en nieuwe hoofdstukken van het programma. 

Het verkiezingsprogramma is in deze periode niet meer dan een geactualiseerde 

versie van het beleidsprogramma. Het is wervender van stijl en wordt wei voor vier 
jaar vastgesteld. Als gevolg van de herziening van het beleidsprogramma ontstaan er 
echter ook discrepanties tussen het verkiezingsprogramma en het beleidsprogm 
ma. Deze procedure blijkt niet te werken. Het overzicht raakt zoek, voor buiten-
staanders is het al helemaal niet duidelijk meer en ook intern weten de Democraten 

niet meer waar ze aan toe zijn. Niettemin stelt het hoofdbestuur van de partij 1fl 

1984 voor om het onderscheid tussen verkiezings- en beleidsprogramma in oude 

glorie te herstelen. In het verkiezingsprogramma dient te worden gestreefd naar 
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samenhang tussen de beleidsvoorstellen en naar uitvoering  ervan in de komende  regeerperiode. Het beleidsprogramma  moet een compleet en overzichtelijk poli-
tiekinhoudeljk naslagwerk zijn dat over ieder onderwerp het actuele partijstand_ 
punt van D66 bevat.115 Ondanks dit voornemen sterft het beleidspla

n  medio jaren tachtig een stille dood. 116 

De ideologische  plaatsing  van D66 

In 'De keuze van D'66' stelt Hans van Mierlo in 1968: 

'Ideologie staat de koers van een partij in de weg, omdat het een dwingend uit- 
gangspunt wordt, waarin of het handelen wordt gedwOngen als in een keurs- 
lijf of - het handelen daarbuiten valt en dan als strijdig met het uitgangspu

nt  wordt cr  varen.  '117 

Er zijn in de geschiedenis van D66 wel pogingen gedaan om het referentiekader  
(normen en waarden, mens- en maatschappijbeeld) van de partij te omschrijve

n  of 
te baseren op een filosofische of (seculiere) levensbeschouwelijke grondslag, maar 
deze exercities zijn altijd beperkt gebleven tot een wetenschappelijke discussie. Ook 
is regelmatig  geprobeerd om D66 van een ideologisch etiket te voorzien. Vrijzinnig-democraten, progressief-democraten, radicaal-democraten, links-liberalen, 
Progressief liberalen post-socialistische  liberalen en sociaal-liberalen zijn er daar 
een paar van. Kennelijk verschaft noch de naam Democraten, noch het pragmatis-
me een bevredigend visitekaartje. Het betreft echter telkens typeringen in termen van de traditionele stromingen, terwijl D66 juist uit onvrede met die stromingen is opgericht. 

Ook Lucardie en Voerman typeren D66 in deze termen. Zij stellen dat de funda-mentele waarden van het liberalisme, zoals individuele vrijheid en verdraagzaam-
held, parleme1tjire democratie en scheiding tussen kerk en staat, door D66 worden gedeeld. Zij duiden ü66 dan ook aan als een liberale partij. De aanvaarding  van de liberale  waarden onderscheidt de Democraten  echter niet van andere partijen als VvD en PVDA di deze 

waarden ook accepteren. Lucardie en Voerman stellen dan 
ook dat 'de ideologische identiteit van D66 niet zozeer schuilt in zijn liberale gedachtegoed als zodanig ( ... ) 

maar in zijn libertaire en republikanistische visie op burgerschap 
en staatsi irichting.'118 

Een andere manier om partijen te plaatsen is middels een 
links-rechts-schaal.  Deze schaal heeft 

 echter tiitsjuitend betrekking op de sociaal-economische standpunten 
van een Partij Op deze schaal staan partijen als 

PA, GroenLinks  en sp op de lin-
kerhelft van de schaal en partijen als de vvD op de rechterhelft. 

CDA en D66 nemen ren middenpo5j i0 Onderzo
ek onder de leden van D66 toont aan dat D66'ers 
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zichzelf op dit punt ook zien als gematigd (gematigd links danwel gematigd 

rechts).1 19 

De indeling links-rechts (en ook het daaraan verwante sociaal-liberaal) zijn inge-
burgerde termen, maar het is niet altijd duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Het 
gaat om allesbehalve eenduidige labels. Zowel  Sartori  als Lipset erkennen dat de 
indeling van partijen op een links-rechts-schaal met name betrekking heeft op de 
sociaal-economische dimensie.  120  Bij zogenoemde postmaterialistische vraagstuk 
ken is de indeling veel minder bruikbaar. Met links-rechts worden dan ook dimen-
sies aangeduid die elkaar niet altijd dekken. Ook Lipschits concludeert dat voor de 
overgrote meerderheid van de politieke partijen een dergelijke plaatsbepaling niet 
mogelijk is. 121 

Het betoog van D66 dat ideologische labels eerder verwarrend zijn dan verhelde-
rend lijkt dan ook terecht. Aan de andere kant kan worden gesteld dat de sociaal-
economische dimensie bij het plaatsen van partijen nog altijd dominant is. Kiezers 
weten politieke partijen op een dergelijke links-rechts-schaal over het algemeen 
goed te plaatsen. Je als partij onttrekken aan een dergelijke manier van indelen 
bevordert de duidelijkheid in ieder geval niet. 

Een effectievere manier om partijen te plaatsen, want niet eenzijdig op het soci-

aal-economische aspect gericht, is middels een assenkruis. Hierbij staat de horizon-
tale as voor materialistische waarden (zaken als economische groei, vergelijkbaar 
met de links-rechts-schaal) en de verticale as voor immaterialistische waarden 
(zaken als vrijheid en milieu).  122  De in de afgelopen decennia dominante partijen 
(PVDA, VVD, CDA en n66) kunnen als volgt op een dergelijk assenkruis worden 
geplaatst: 123 

D66  

PVDA VVD 

CDA 

Het assenkruis maakt zowel de middenpositie van D66 (en ook CDA) tussen PVDA en 

VVD in sociaal-economische zin, alsmede de diametraal tegengestelde positie van 
D66 ten opzichte van het CDA wat betreft immateriële vraagstukken inzichtelijk. 
Indien de positionering van de vier grote partijen ten opzichte van elkaar op deze 
wijze wordt weergegeven, wordt duidelijk dat D66, in tegenstelling tot wat wei is 
beweerd, nooit de klassieke middenpositie van het CDA in het partijbestel kan inne-
men. Indien in beschouwing wordt genomen, dat bovenstaande positionering van 
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66 en CDA samenhangt met de kerkelijke gezindheid van het CDA, en gelet op de 

5nds de jaren zestig vergaande ontkerkelijking van het electoraat, is een andere ont

v;i

-
kkeling wèl mogelijk, namelijk die waarin D66 de positie van het CDA als domi-

,-,ante ,níddenpartij overneemt.124  Hiertoe zou een beroep van D66 op niet alleen de 

gemat igde, niet-christelijke kiezer, maar ook de liberale christelijke kiezer moeten 

slager'.  
B I)veilstaande positionering van D66 sluit aan bij de resultaten van onderzoek 

onder de leden van D66, dat laat zien dat 40% van de leden van D66 een 'zuiver 

postmateniakstsch waardepatroon' hebben, 56% een gemengd patroon en slechts 

39/0 een in aterialistisch waardepatroon.125 D66 positioneren op een eendimensiona-

le l i nks-rechtsschaal zou dan ook tekort doen aan het gedachtegoed van de partij. 
overigens is er sinds 1997 over de ideologische plaatsing van D66 weinig twijfel 

meer mogelijk. Evenals zusterpartijen in de Scandinavische landen noemt D66 zich 
ien sociaal-liberaal'.  Door de motie van Opschudding aan te nemen, die sindsd  

pleitte voor het voeren van de ondertitel 'sociaal-liberaal', heeft het congres van D66 
bepaald dat de partij haar plaats in het politieke spectrum zelf dient aan te duiden, 
en wel in de klassieke ideologische termen. Een beslissing die volledig in strijd is 
met de beginselen van het oorspronkelijke D66. Een beslissing ook die, zoals de 

0ormalige politieke leiders Van Mierlo, Terlouw en Engwirda het in het verleden 

formuleerden, een 'capitulatie voor het bestaande systeem' betekent. 

Conclusie 

De pragmatische instelling van de Democraten en de afkeer van ideologie zijn mis-

schien wel de belangrijkste wezenskenmerken van D66. D66 voert politiek zonder 
'huisideologie', maar niet zonder referentiekader. De pragmatische houding van de 

partij betekent dat politieke besluiten worden beoordeeld op de mate waarin ze bij-

dragen tot de verwezenlijking van de gestelde doelen zoals deze door de meerder-
heid wordt gewenst. Niet het vooraf gestelde ideaal ligt ten grondslag aan het han-
delen, maar de maatschappelijke realiteit en de probleemoplossingen waaraan in 
die praktijk behoefte bestaat. Pragmatisme is dan ook niet meer (en niet minder) 
dan een houding, een manier van werken, een mentaliteit. 

Wie het ideologisch profiel van D66 wil vaststellen, moet constateren dat D66 
nooit een absolute en exclusieve keuze heeft gemaakt (en willen maken) tussen de 
drie grote ideoiogieën die de Nederlandse politiek de afgelopen eeuw hebben 
gekenmerkt, o66 draagt inhoudelijk kenmerken van zowel het liberalisme als de 
sociaal-democratie. Op het partijcongres in februari 1988 verwoordde partijleider 
Hans van Mierlo dit als volgt: 

De inspiratiebronnen  van het liberalisme en van de sociaal-democratie zijn 
tegelijk in n66 aanwezig. En de rechtvaardiging is dat beide stromingen in de 
historische ontwikkeling een deel van de hele waarheid voor hun rekening 
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hebben genomen, en vervolgens dat deel weer tot de hele waarheid hebben 
verheven. Daardoor is wat complementair was, tegenover elkaar konen  te staan, in karikaturen van zichzelf vrijheid tegenover gelijkheid, her indisid0 
tegenover het collectief, de zelfregulering tegenover de staat, individualisering 
tegenover solidariteit. D66 herkent zichzelf hierin: een consistent ideologisch 
model is prachtig, je moet er ook altijd naar blijven streven, maar nooit ten 
koste van zicht op veranderingen in de maatschappelijke werkelijkheid en al 
helemaal nooit ten koste van de mensen die van die veranderingen  het slacht- 
offer dreigen te worden.'127 

Tegelijkertijd herbergt deze opstelling het derde dilemma van D66 in zich: die tus-
sen het ideaal van niet-ideologische politiek enerzijds en de noodzakelijke  vormge 
ving en presentatie van het eigen gedachtegoed anderzijds. Ten aanzien van dit 
dilemma kan worden geconcludeerd dat de Democraten het zichzelf altijd moeilijk 
hebben gemaakt door op geen enkele wijze geassocieerd te willen worden met ideo-
logische termen of etiketten. Tegelijk is duidelijk geworden dat het door de Demo-
craten aangehangen 'pragmatisme' het grote publiek niet of nauwelijks aanspreekt. 
Pragmatisme is een wijze waarop met politieke en maatschappelijke vraagstukken 
wordt omgegaan en democratie staat voor niets meer of minder dan de bes] uirvor-
mingsmethode die de voorkeur heeft. En terwijl de Democraten zich erop beroepen 
geen stringent beginselprogramma te hebben, hanteren ze door de jaren heen wei 
zoiets als 'uitgangspunten', 'beginselen' of 'grondslagen'. De nadruk ligt op de 
staatsrechtelijke idealen van de partij, ondanks dat de partij in de loop van  dc  jaren 
telkens andere accenten heeft gelegd, bijvoorbeeld op technologie en milieu. Het 
beeld van 'de partij van de staatkundige vernieuwing' is onuitwisbaar gebleken. Pas 
in 1997 heeft de 'capitulatie voor het systeem' plaatsgevonden en heeft D66 met het 
etiket 'sociaal-liberaal' alsnog haar ideologische etiket gekregen. 

Politieke partijen anno 1966 

Deze studie over D66 kan worden geplaatst in een historische reeks van studies over 
politieke partijen. Mojsej Ostrogorski was aan het begin van de twintigste eeuw de 
eerste die een studie over politieke partijen publiceerde. Hij zag partijen nog als een 
ongewenst verschijnsel. De institutionalisering  van de parlementaire facties, waar-
uit de eerste politieke partijen voortkwamen, vormde volgens Ostrogorski een aan-
tasting van de representatieve democratie. Partijbureaucratie en groepsdiscipline 
hadden in zijn ogen de rechtstreekse band tussen de gekozen vertegenwoordiger en 
zijn kiezers verdrongen. 128 In de loop van de twintigste eeuw zijn politieke partijen 
een geaccepteerd verschijnsel geworden. In westerse democratieën worden partijen 
tegenwoordig gezien als de belangrijkste steunpilaren van het politieke systeem. 
Politieke partijen vormen de basiseenheden van de parlementaire democratie en er 
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wordt gedebatteerd over de vraag of politiek zonder politieke partijen eigenlijk wel 
mogelijk is. 

op het moment dat D66 ontstaat, wordt de Nederlandse politiek gedomineerd 
door politieke partijen die hun wortels hebben in de negentiende eeuw. De eerste 
politieke partijen in de late negentiende en vroege twintigste eeuw kunnen worden 
getypeerd als 'kaderpartijen'. In deze periode is er sprake van een beperkt kiesrecht 
en evenzeer beperkte politieke participatie van de lagere sociale klassen. In een der- 
gelijke context bestaat geen noodzaak voor politieke organisaties. Politieke partijen 
zijn dan ook niet meer dan elite- of kaderorganisaties. De politieke elite die de 
dienst uitmaakt, bestaat uit een kleine groep mensen die door familierelaties of 
gezamenlijke belangen met elkaar zijn verbonden. De politieke elite dient de 
publieke wil, die als één en ondeelbaar wordt gezien. 

In li ei begin van de twintigste eeuw neemt de welvaart als gevolg van de indus-
trialisatie toe en door de uitbreiding van het kiesrecht gaan steeds meer arbeiders 
aan de vereisten voor het kiesrecht voldoen. 129  Er ontstaat een nieuwe klasse bur-
gers die zich politiek gaat manifesteren. Voor het eerst worden grote hoeveelheden 
burgers betrokken bij het politieke systeem. De arbeiders gebruiken hun democra-
tische rechten om te strijden voor gelijke rechten. Deze strijd kan alleen worden 
gevoerd door de krachten te bundelen en zo ontstaan zogenoemde massa-integra-
tiepartijen (een term die te verkiezen is boven de —eveneens veel gebruikte— term 
massapartijen, omdat ze beter aangeeft welk doel deze partijvorm dient, namelijk 
de (politieke) integratie (of emancipatie) van bepaalde bevolkingsgroepen.130) Max 
Weber noemt deze partijen de 'kinderen van de democratie'. i31 

De massa-integratiepartij wordt de politieke partij via welke de belangen van 
sociale groepen worden verwoord en behartigd. Terwijl de politieke elite tot dan toe 
had beweerd het 'algemeen belang' te dienen, zijn massa-integratiepartijen de eerste 
partijen die opkomen voor de belangen van een deelvan de samenleving. Waren de 
oude kaderpartijen voornamelijk georiënteerd geweest op (in termen van Von 
Beyme) belangenbehartiging, rekrutering en regeringsvorming, de massa-integratie-
partijen voegen daar de integratie- en mobilisatiefunctie aan toe. De massa-integra-
tiepartij moet het voornamelijk hebben van zijn getalsmatige sterkte en wijze van 
organisatie. Door een beroep te doen op de gezamenlijke identiteit van de achterban 
wordt deze achterban aan de partij gebonden. De opkomst van de massa-integratie-
partij resulteert aldus in een consolidatie van de verhoudingen in het partijbestel. De 
mobilisatie  en integratie van de bevolkingsgroepen leiden tot een situatie waarin die 
groepen zich op basis van een gedeelde identiteit met een bepaalde partij identifice-
ren. In termen van Lipset en Rokkan leidt die identificatie met de 'eigen' partij tot 
bevriezing  van het partijsysteem'.132 De uitbreiding van het publieke domein en de 
rol van de overheid (bijvoorbeeld op het terrein van de sociale zekerheid) betekent de 
uitbreiding  van het aantal aspecten van het individuele leven waarop de overheid een 
rol krijgt in het opnemen van het individu in de maatschappij. De politieke partijen 
krijgen daarmee meer punten waarop zij de burgers aan zich kunnen binden. De 

399 



pp— 
HOOFDSTUK 8 

integratie van de achterban krijgt de vorm van welhaast totale integratie. In Neder-
land neemt deze integratie de vorm aan van de in de inleiding van dit boek beschre-
ven 'verzuiling'. 

Massa-integratiepartijen hebben tot doel hun achterban te emanciperen tot 
gelijkberechtigde burgers.133  Ze zijn dan ook gedoemd om ten onder te gaan aan 
hun eigen succes. Alexandro Pizzorno stelt dat massa-integratiepartijen met een 
duidelijk onderscheidend programma vooral voorkomen in perioden van grote 
sociale veranderingen waarin nieuwe groepen druk uitoefenen om in het systeem te 
komen. Dat maakt hen een tijdelijk fenomeen. Ze komen op teneinde de nieuwe 
massa het systeem in te loodsen en verdwijnen weer zodra dit is bereikt.134  Het 
realiseren van hun doelstellingen (de gelijkberechtiging van de sociale groep) resul-
teert onvermijdelijk in een verlies aan aantrekkingskracht. 

Ook bij Nederlandse politieke partijen zien we in de loop van de jaren de emanci-
perende rol van de massa-integratiepartijen afnemen. Dit proces wordt versterkt 
door de in de inleiding van dit boek reeds besproken sociaal-maatschappelijke ver-
anderingen die zich in de jaren zestig voltrekken. Veel van de grote politieke conflic-
ten van voor de Tweede Wereldoorlog, zoals de strijd voor sociale rechten van de 
arbeidersklasse en de gelijke behandeling van het bijzonder onderwijs, zijn groten-
deels verleden tijd. Veel van de belangrijke onderwerpen die garant stonden voor de 
traditionele loyaliteit van kiezers aan een bepaalde politieke partij, vallen daarmee 
weg. Daarnaast valt in de jaren zestig een vermindering van traditionele sociale 
grenzen waar te nemen. De waarde van identificatie met een afzonderlijke sociale 
groep neemt af. Normen en waarden verschuiven, het postmaterialistische denken 
komt op en ook de toename van de welvaart zorgt voor het vervagen van traditione-
le grenzen in de samenleving. 135 

Doordat de traditionele scheidslijnen in de samenleving hun scherpte hebben 
verloren, wordt de band van de kiezers met de eigen zuil zwakker. Tegelijkertijd 
gaan instituties uit de zuilen dwarsverbanden aan. In de jaren die volgen gaan de 
confessionele politieke partijen een samenwerkingsverband aan, resulterend in het 
CDA. De verminderde trouw van het electoraat aan de eigen zuil wordt zichtbaar in 
de sterker fluctuerende aanhang van politiekepartijen. Niet-zuilgebonden media 
versterken dit proces.  136  De pacificatiepolitiek van partijen maakt plaats voor pola-
risatie. De PVDA neemt de anti-xvp-resolutie aan, de progressieve partijen presente-
ren een schaduwkabinet en het streven naar compromissen maakt plaats voor een 
polarisatiestrategie. In tegenstelling tot de periode vóór 1967 worden kabinetten 
niet meer op een zo breed mogelijke basis gevormd, maar wordt in de meeste geval-
len volstaan met een minimale Kamermeerderheid. 137 

Niet alleen de trouw, maar ook de passiviteit van de kiezers neemt af. Sociale klas-
se en religie bepalen in de jaren die volgen steeds minder het stemgedrag. In 1956 
wordt nog 72% van het stemgedrag bepaald door klasse en religie. In 1968 is dit 
reeds gedaald tot 6o%. In 1977 stemt 6% op basis van sociale klasse of religie en in 
1986 is dit met 47% nog maar een minderheid van het electoraat. 138 
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1967 als breukvlak? 

De periode waarin D66 ontstaat is een geliefd onderwerp van debat onder historici 
en politicologen. In de beeldvorming over het Nederlandse partijbestel na de Twee-

de 'X reldoorlog wordt vaak het beeld geschetst van 1967 als breukvlak tussen de 
stabiele naoorlogse periode tot dan toe en de instabiele periode van na die tijd. De 

vraag is of dit beeld terecht is, of achteraf geconstrueerd. 
Een hiervoor beschreven verminderde loyaliteit aan partijen zou logischerwijs 

moeten leiden tot een instabiel partijbestel. De cijfers laten echter een gemengd 
beeld zien. Tot 1963 is het aantal verschuivingen in Tweede-Kamerzetels beperkt. In 

1959 wisselen acht zetels van partijkleur, in 1963 negen, in 1967 vijftien, in 1971 

zeventien, in 1972 achttien, in 1977 negentien en in 1981 dertien. Het aantal zetel-
verschuivingen is in die achttien jaar dus verdubbeld.  139  Deze cijfers geven echter 
de wijzigingen weer in de krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer, het saldo van 
de verschuivingen, de werkelijke veranderingen in de partijvoorkeur zijn niet zicht-
baar in de zetelverdeling. Het is dan ook wellicht zinvoller om te kijken naar het 
aantal (nieuwe) partijen. Terwijl voor 1966 het aantal nieuwe partijen gering was, 
komen vanaf 1966 drie belangrijke nieuwe partijen op: D66, PPR en DS'70. Bosmans 
signaleert dat er in 1956 nog zeven fracties in de Tweede Kamer waren, een aantal dat 
groeide naar tien in 1967 en veertien in 1971.140  Ook dit wijst echter maar in beperk-
te mate op toenemende instabiliteit. 

Toch stellen Eggen, Van der Eijk en Niemöller dat de stabiliteit van het partijbe-
stel tussen 1946 en 1963 'opvallend' is. De PVDA en de Kvp zijn veruit de grootste par-
tijen en af en toe wisselen ze van koppositie. Vanaf 1967 treden er volgens deze 
auteurs 'drastische veranderingen' op. De christen-democraten en de sociaal-demo-
craten verliezen fors, de vvr groeit langzaam en boekt in de jaren zeventig grote 
winst. De ovua klii.nt langzaam weer uit het dal en de confessionelen zakken verder 
weg. En: er ontstaat een groot aantal nieuwe partijen die, met uitzondering van 
D66, ook weer snel verdwijnen.141 Ook Lijphart stelt dat de verminderde cohesie 
van de zuilen gepaard gaat met meer instabiliteit in het partijbestel. De aanhang van 
de vijf grote partijen uit het pacificatietijdperk (naliet samengaan van de confessio-
nelen de grote drie) neemt sterk af. Tegelijkertijd groeit zowel het aantal als de 
omvang  van de kleine partijen.142 En tenslotte stelt ook Hans Righart dat de electo-
rale ontwikkelingen  tot de Tweede-Kamerverkiezingen in 1967 redelijk stabiel zijn 
en de breuk een nogal plotseling karakter heeft. Hij voegt daaraan toe dat het 
Opmerkel ijk is dat de turbulentie van 'de jaren zestig' zich relatief laat in de electora-
le onnvll&ellngen  afspiegelt.'143 In economisch en sociaal-cultureel opzicht maakte 
Nederland de veranderi n gen  al eerder mee. 

Peter  Muir  stelt dat deze toegenomen instabiliteit geen reflectie is van een ideolo-
gische  crisis: waarden veranderen wel, maar zijn nog altijd redelijk goed in te delen 

P ee
n linksrechtsschaal. Ook is de instabiliteit volgens hem geen reflectie van een 

iSs ter 
isis, aangezien de verschillende 'blokken' van partijen over een langere tijd  

'nn  toch redeli jk stabiel zijn gebleven. De instabiliteit is volgens Malr vooral een 
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reflectie van een partijcrisis. Met andere woorden: de electorale instabiliteit is niet 
zozeer het gevolg van een ideologische crisis of verschuivingen in  alignments,  maar 
van factoren in individuele partijorganisaties zelf Hij noemt partijleiderschap, spe-
cifiekepolicy  appeals  en de organisatorische strategie en stijl. 144  Om verklaringen te 
vinden voor de electorale instabiliteit van politieke partijen, kijkt Mair dus (net als 
in dit boek is gedaan) naar de interne factoren die het wel en wee van politieke par-
tij en beïnvloeden. 

De katalyserende rol van D66 

In de ontwikkeling van politieke partijen in de twintigste eeuw zijn de jaren zestig al 
met al een belangrijke periode, zowel in Nederland als daarbuiten. Veranderende 
politieke en maatschappelijke omstandigheden hebben hun invloed op de bestaan-
de politieke partijen. Partijen veranderen van karakter en nieuwe partijtypologieën 
dienen zich vanaf deze periode aan om deze veranderingen te karakteriseren. Ook 
in Nederland zijn deze ontwikkelingen zichtbaar. Met name het jaar 1967 wordt wat 
dat betreft terecht een breukvlak tussen twee perioden in de Nederlandse politiek 
genoemd. 145 

D66 is een duidelijke exponent van deze ontwikkelingen. De partij was het ant-
woord op de politieke verstarring in de jaren zestig. De Democraten meenden dat 
de politiek niet meer in staat was om praktische oplossingen te vinden voor actuele 
problemen, omdat zij zich baseerde op religieus en sociaal geïnspireerde ideologieën 
die niet meer aansloten op de huidige tijd. D66 introduceerde een nieuwe houding 
in de politiek: niet ideologisch maar pragmatisch, niet dogmatisch maar analytisch. 
De partij zou er maar tijdelijk zijn, het verouderde bestel opblazen en dan weer ver-
dwijnen. Die fundamentele herstructurering van het Nederlandse partijbestel was-
een aanval op het vijftig jaar oude pacificatiemodel. D66 vervulde daarmee een rol 
als katalysator in het proces dat het einde van vijftig jaar pacificatiepolitiek tot 
gevolg had. 146 

Volgens Anthony Downs verschijnen nieuwe partijen ten tonele als: (a) wijzigin-
gen in de kiesgerechtigdheid leiden tot belangrijke verschuivingen in de verdeling 
van kiezers over het politieke spectrum, (b) sociale onrust zoals oorlog, revolutie, 
inflatie of depressie de sociale en economische vooruitzichten van de kiezers sterk 
veranderen, (c) in een tweepartijensysteem (maar m.i. ook in meerpartijenstelsels - 
vdl) als een partij ten aanzien van een onderwerp een gematigd standpunt inneemt 
en het radicale deel van die partij een splinterpartij opricht.  147  Nieuwe partijen heb-
ben natuurlijk ook tot doel om bij verkiezingen stemmen te vergaren. Maar, zo stelt 
Downs, meer dan dat zijn nieuwe partijen belangrijk als middel om bestaande par-
tijen, die Downs 'ideologisch immobiel' noemt, en hun politiek te beïnvloeden. 148 

Deze katalysatorgedachte zien we ook bij D66. Hoewel de mate waarin D66 ande-
re partijen heeft beïnvloed moeilijk te meten is, kan ex post worden vastgesteld dat 
D66 die rol altijd wel heeft willen vervullen en ook na drie decennia blijft nastreven. 
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In het paarse kabinet was de belangrijkste verdienste van D66 dat ze de opponenten 
pVD-\ en VVD stimuleerde om samen te regeren, waardoor een politiek gevoerd kon 
worden die niet mogelijk was geweest als deze partijen niet van hun oude dogma-
tisch- deologische posities waren losgeweekt. Voor D66 was stemmenmaximalisatie 
na de realisering van paars van ondergeschikt belang aan het voeren van het beoog-
de beleid. Getuige ook de gevoerde strategie en de daaropvolgende nederlaag  in 
1998 (zie hoofdstuk 7).  Eerder (begin jaren zeventig) was het vooral de PVDA die 
door de Democraten werd bewogen om zich minder dogmatisch-ideologisch op te 
stellen maar ook andere partijen namen D66-voorstellen over, onder meer ideeën 
over democratische vernieuwing. Ten aanzien van het gedachtegoed van andere par-
rijen had 1)66 zodoende een katalyserende functie. 

Als gevolg van de ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw steu-
nen politieke partijerf in steeds mindere mate op een vaste achterban die wordt 
gedreven door religieuze en/of sociaal-economische idealen. De trouwe, honkvaste 
kiezer heeft plaats gemaakt voor de mobiele kiezer. Politieke discussies vinden 
steeds minder plaats in het hart van de politieke partij en hebben zich verplaatst 
naar de media, die steeds meer een forum voor discussie vormen en zich een contro-
lerende functie hebben aangemeten.149  Politieke partijen gebruiken meer dan ooit 
de media om zich te profileren. Aan het beginvan de 21e  eeuw zijn politieke partijen 
allang nier meer de enige instrumenten voor (politieke) mobilisatie. Belangenorga-
nisaties en szi/gle issue-bewegingen zijn het domein van de politieke partij binnenge-
drongen en hebben het monopolie van politieke partijen om thema's op de politie-
ke agenda te plaatsen, doorbroken.  150  Hierdoor valt een teruggang waar te nemen 
in de mate van partijparticipatie. Burgers kiezen er steeds vaker voor om actief te 
worden in andere verbanden dan de politieke partij, bijvoorbeeld milieuorganisa-
ties. Dit soort organisaties richt zich vaak op een of enkele 'issues' en de kans dat een 
individu het met de denkbeelden ten aanzien van dat issue eens is, is groter. De 
open  stogie  zss ee-beweging wordt dan ook steeds populairder ten opzichte van de 
traditionele hiërarchische en bureaucratische politieke partijen.15' 

Als gevolg van deze ontwikkeling heeft met name de articulatiefunctie (en in 
mindere mare de aggregatiefunctie) van politieke partijen als onderscheidend ken-
merk ten opzichte van bewegingen aan belang ingeboet. De nadruk is verschoven 
naar dat kenmerk waarop politieke partijen nog wel het monopolie bezitten, name-
lijk de rekrutering en kandidaatstelling voor vertegenwoordigende functies door 
deelname  aan verkiezingen.152  De gemiddelde kiezer lijkt ondertussen minder ver-
trouwen te hebben in het probleemoplossend vermogen van 'de politiek'. In de 
afgelopen  decennia is de burger zich meer gaan richten op niet-ideologische single 
Oiue-organisatics  in die zin lijkt de vaak gesuggereerde 'afstand tussen burger en 
politiek' toegenom  en. Dat wil overigens niet zeggen dat de betrokkenheid bij poli-
uekrnaatschappeltjlçe vraagstukken is afgenomen. Er valt wat voor te zeggen dat de 
mobiele  a lfb . ewusme kiezer,i de uitgesproken is over de problemen die hij signal- 
eert, anno 2003 geengageerder is dan de gezagstrouwe kiezer van vóór de jaren 
zestig. 153 
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Die mobiele, zelfbewuste kiezer is in de afgelopen jaren in beweging gekomen. In 
1994 verloor het CDA een ongekend groot deel van haar achterban en in zoor zijn 
het PVDA en VVD die enorme verliezen lijden. Ook de electorale golfbeweging  van 
D66 heeft zich onverminderd voortgezet. Het proces dat reeds in de jaren zestig  van 
de vorige eeuw zichtbaar werd, en waarbij politieke partijen in steeds mindere mate 
op een vaste aanhang kunnen rekenen, zet zich momenteel versterkt door. De elec-
torale golfbeweging die D66 al meer dan drie decennia kenmerkt, zal naar verwach-
ting dan ook tevens bij andere politieke partijen zichtbaar worden. 

Nieuwe typologieën 

Eerder is gesteld dat de jaren zestig van de twintigste eeuw een breukvlak vormen 
wat betreft de ontwikkeling van politieke partijen. De veranderende omstandighe-
den dwingen de oude massa-integratiepartijen om zich aan te passen.  Otto  Kirch-
heimer is in 1966 de eerste die naar aanleiding van de veranderde omstandigheden 
en de manier waarop de oude massa-integratiepartijen zich daaraan aanpassen, 
spreekt van een nieuw type politieke partij: de catch al/_partij.154  Kirchheimer con- 
stateert dat de kiezer is veranderd in een geïndividualiseerde consument die van de 
ene partij overstapt naar de andere als ware het van het ene merkartikel naar het 
andere. Politieke partijen zijn daardoor minder zeker van resultaat, hetgeen partijen 
dwingt tot verandering. 

Kirchheimer onderscheidt een vijftal kenmerken van een catch al/-partij: een 
drastische vermindering van de ideologische bagage; versterking van het leiderschap 
van de partij; een verminderde rol van de individuele partijleden; oriëntatie op het 
gehele electoraat ten koste van de nadruk op de vaste achterban; aangaan van rela-
ties met belangengroepen.  155  Verkiezingen zouden in de ogen van Kirchheimer lou-
ter nog gaan over het verkiezen van leiders en niet meer om het verkiezen van pro-
grammas. 

De catch all-these is niet onomstreden, maar twee aspecten van Kirchheimers 
analyse zijn tegenwoordig algemeen aanvard. De aandacht van politieke partijen is 
verschoven van het integreren van de massa naar het behalen van electoraal gewin, 
en partijen hebben zich in organisatorische, strategische en inhoudelijke zin aange-
past om een breder publiek aan te spreken. 

De catch all-partij is niet de enige nieuwe typering waarmee de politicologie 
tracht de veranderende partijen aan te duiden. Een reeks van benamingen voor de 
post-massa-integratiepartij volgt.  Neumann  heeft een decennium voor Kirchhei- 
mers een ontwikkeling waargenomen van massa-integratiepartijen naar 
een soort 'kiescolleges' en spreekt van de party ofindividual  representation,  karakte-
ristiek voor een samenleving met een beperkt politiek domein en een gelimiteerde 
mate van participatie.156  Partijorganisaties zijn met name bedoeld om politici ver-
kozen te krijgen en 'slapen' tussen de verkiezingen in. De belangrijkste functie van 
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politieke partijen is de selectie van vertegenwoordigers, die eenmaal gekozen een 
vrij mandaat krijgen en rechtstreeks verantwoording afleggen aan de achterban. 

(',orden Smith borduurt voort op het werk van Kirchheimer, maar spreekt van 

volkspartijen  (people's parties)  in plaats van catch arij' 7  Volkspartijen, zo 
beschrijft Smith, zijn centrum-linkse en centrum-rechtse partijen die enerzijds een 
vaste op traditionele basis met de partij verbonden achterban hebben, en tegelijker-

tijd de methode van de catch all-partij gebruiken om buiten de vaste achterban een 
deel van het 'zwevende' electoraat voor zich te winnen. Een wat minder ver doorge-

voerde versie van de catch all-partij dus. Ook Smith wijst op de kwetsbaarheid van 

volkspartijen, omdat zij constant moeten werken aan het behouden en vernieuwen 

van de electorale steun. 
De ontwikkelingen in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw leiden 

tot  dc  ontwikkeling van nieuwe partijtypologieën. Koole spreekt van moderne 
kaderpartijen: partijen met een lage organisatiegraad, sterk gericht op het verwer-
ven van kiezers ongeacht religie of sociale klasse, waarin de partijtop een overwicht  

heck  terwijl de structuur die van een massapartij is en waarbij de financiering 
af},ankelij k is van contributieopbrengsten en subsidies.  158  

De andere nieuwe partijtypologie is afkomstig van  Katz  en Mair, die de opvolger 

van de c1zm(/ al/-partij zien in wat zij de 'kartelpartij' noemen.159  In het kartelmodel 
is regeringsverantwoordelijkheid voor vrijwel iedere partij bereikbaar en geen enke-
le partij is pet definitie uitgesloten van regeringsdeelname. Terwijl catch a//-partijen 
juist meer concurreerden om dezelfde (zwevende) kiezers, is de competitie tussen 
kartelpartijen juist beperkt. Ze concurreren nog wel, maar de partijen hebben er 
allemaal baat hij om als partijorganisatie te overleven. Campagnes gaan dan ook 
meer over het zoeken naar overeenkomstige opvattingen dan om het aanscherpen 
van tegenstellingen. Kartelpartijen voeren kapitaalintensieve, professionele en 
gecentraliseerde campagnes die grotendeels gefinancierd worden door de overheid 
zelf De campagnes draaien om regeringsverantwoordelijkheid en het afleggen van 
verantwoordin g  voor het beleid. Democratie gaat niet meer over betrokkenheid van 
de kiezers bij het beleid maar om de beoordeling van het beleid van de professione- 

t Ie politicus. Hoewel in kartelpartijen de leden vaak veel rechten hebben, is hun 
daadwerkelijke invloed veel minder duidelijk omdat het verschil tussen leden en 
kiezers steeds minder belangrijk is geworden en kartelpartijen zich steeds meer rich-
ten op de kiezers (van wie hun organisatorische en financiële bestaan afhangt). Dit 
wordt gecompenseerd door de individuele leden meer rechten te geven en recht-
streeks invloed te laten uitoefenen op het beleid van de centrale, landelijke partij, in 
Plaats van via getrapte delegatie. De positie van het leiderschap van de partij wordt 
hierdoor  nog eens verder versterkt, aangezien van geïndividualiseerde leden minder 

reigende) invloed uitgaat dan van georganiseerde partijgeledingen. Politiek is 
steeds meer een professie  geworden en de beperkte concurrentie tussen partijen gaat 
met name over de managementcapaciteiten van hun voorlieden. Verkiezingen ver- 
worden tot war  Katz  en Mair noemen een vreedzaam ritueel om het politieke lei- 
d

erschap te vernieuwen'. Omdat de verschillen tussen de partijen zijn afgenomen, is 
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het voor kiezers moeilijker om partijen op hun prestaties af te rekenen en (kleine) 
verschuivingen in partijvoorkeur hebben weinig invloed op het regeringsbeleid. 

De Beus, ten slotte, zoekt aansluiting bij de Fransman Bernard Manin, die zich 
op zijn beurt baseert op Joseph Schumpeter, bij zijn beschrijving van de 'smalle par-
tij'.  160 De smalle partij draait om de partijleider, wiens persoonlijk prestige, 
bestuurlijke vaardigheden en uitstraling (aaibaarheidsfactor), alsmede dat van zijn 
groep vertrouwelingen de belangrijkste factoren zijn in de strijd om de zwevende 
kiezer. De partijleider beschikt over een klein apparaat van professionals (media-
experts, verkiezingsdeskundigen  etc.).  Programmatische ontwikkeling is niet meer 
van centraal belang, maar verworden tot een periodiek ritueel dat dient ter legitime-
ring van (de aanspraak op) de macht. De smalle partij is ingebed in wat De Beus de 
'toeschouwersdemocratie' noemt. De burgers zijn toeschouwers van het doen en 
laten van beroepspolitici en hun leiders, die in hun mening worden beïnvloed door 
een door de media gedomineerde publieke ruimte. De instemming van de burgers 
met het beleid van de politici is niet meer afhankelijk van onvoorwaardelijk ver-
trouwen en loyaliteit, maar van een voorwaardelijk vertrouwen dat wordt bepaald 
door de mate waarin partijen in staat zijn de burgers tevreden te houden door de 
bescherming van zekerheden (stabiliteit) en verworvenheden (vrijheid), het liefst 
zonder al te veel overheidsbemoeienis. 

Bij dit scala aan partijtypologieën dient een belangrijke kanttekening te worden 

gemaakt. Veelal wordt over de ontwikkeling van politieke partijen en partijtypolo-
gieën gesproken als ware het een lineair proces waarin het ene type partij het andere 
opvolgt en de betekenis van politieke partijen over het geheel genomen steeds ver-
der afneemt. Het indelen van de ontwikkeling van politieke partijen in vastomlijn -

de stadia heeft echter iets geforceerds. Deze ontwikkeling is immers een geleidelijke; 
niet iedere partij transformeert op hetzelfde moment, waardoor verschillende typo-
logieën naast elkaar kunnen bestaan. Ook is de overgang van een bepaald type partIJ 
naar een andere geen kwestie van een overgang van de ene op de andere dag. Zo 
hielden de oude massa-integratiepartijen nog lang vast aan hun traditionele achtei 
ban, terwijl zij tegelijkertijd probeerden een variëteit aan andere 'doelgroepen' voor 
zich te winnen.16' Partijtypologieën kunnen behulpzaam zijn bij het duiden van 
bepaalde dominante tendensen in de ontwikkeling van politieke partijen in een 
bepaalde periode, maar de typologieën lopen in elkaar over en er zijn vele tussenvor-
men denkbaar. Hoewel de echte massa-integratiepartij tot het verleden is gaan 

behoren, zijn partijen zelden geheel catch all-, kader- of kartelpartij. Politieke partij-

en zijn altijd zoekende naar nieuwe manieren om invulling te geven aan hun inter-
mediërende rol tussen de geïndividualiseerde burger en de veranderende samenle-
ving. 
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D66 een catch all-partij?  

Dc  socioloog Van Doorn stelt 1fl 1996: 

D66 is de eerste en tevens enige Nederlandse politieke partij die het model van 
de moderne catch all-partij nadert: het partijtype dat zich niet richt op een seg-
ment van de politieke markt, maar op alle kiezers, zonder onderscheid naar 
soci

ale Masse, levensbeschouwing of maatschappelijke belangengroep.' 162 

Kan n66 op basis van hetgeen in dit boek is behandeld worden aangeduid als een 
catch al/-partij volgens het idee van Kirchheimer in 1966? rchheimers  beeld van de 
post-naassa-integratiepartij is niet een op een op het Nederlandse politieke spectrum 
van toepassing. De 'drastische  vermindering van ideologische  bagage' is bij de 
Nederlandse politieke partijen aanvankelijk slechts in beperkte mate zichtbaar. De 
aanvankelijke vermindering  van het belang van ideologie in de jaren zestig, werd 
gevolgd door een periode van herideologisering, gepaard met polarisering, in de jaren zeventig. Pas in de jaren negentig vindt in toenemende  mate convergentie  tus-sen de grote politieke partijen plaats, tot uitdrukking  komend in de sociaal-liberale  
samenwerking in het paarse kabinet. Toch hebben de Nederlandse partijen 

aan het begin van de 2i' eeuw nog altijd een duidelijk ideologisch profiel. Het anti- ideologi-sche D66 is in het politieke spectrum wat dit betreft altijd een buitenbeentje  geweest.  Dc  versterking van het leiderschap van de partij, zoals }Grchheimer die consta-
teert, is in Nederland ook in beperkte mate van toepassing. Het leiderschap van de 
politieke partijen is in Nederland altijd relatief sterk geweest. Bij D66 komt daar 
nog eens hij dat de rol van de partijleider in deze partij zeer dominant was en in 
zekere mate nog steeds is. De partij is drie decennia lang voor een groot deel afhan-
kelijk geweest van achtereenvolgens Hans van Mierlo, Jan Terlouw en opnieuw 
Hans van Mierlo. De rol en mate van invloed van individuele leden verschilt bij de 
Nederlandse 

 partijen. Duidelijk is wel dat de leden als collectief van groot belang  zijn met name voor de financiën van de partij Bij D66 heeft het individuele lid 
rijd centraal gestaan. De ledendemocratie garandeert gelijke rechten voor ieder 

lid. De toenemende  oriëntatie op het gehele electoraat ten koste van de nadruk op 
de eigen achterban geldt zeker ook voor de Nederlandse politieke partijen, met die 
kanttekeni n

g dat elke partij een eigen vaste kern van aanhangers heeft behouden. D66 
liep hierin voorop in een tijd dat de Nederlandse politiek nog verzuild was. D66 richtte  zich niet tot een bepaalde groep of Masse maar op het gehele electoraat. Dit 

werd al duidelijk bij de aanhef van het Appèl, dat is gericht aan de 'zeer geachte medeburger'. De vaste aanhang  van de partij is bovendien gering. Tot slot de relatie j met belangengroepen die Kirchheim
er  signaleert. Deze was in Nederland vooral in tijdens 

 de verzuiing duidelijk aanwezig. De traditionele partijen als 
PVDA, VVD en CDA hadden met name toen, en in mindere mate ook nu nog, een sterke associatie met res

pectievelijk de vakbonden, de middenstand en de kerken. In dit geval vormt 066 de 
D66 heeft van oudsher geen banden met belangengroepen. 
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D66 scoort op drie van de vijf door Kirchheimer geformuleerde kenmerken positief, 
Wie de verminderde invloed van de leden bij D66 beschouwt aan de hand van de  

ti
offi 

praktijk en niet aan de hand van de formele regels, komt zelfs op vier van de vijf, 't 

Alleen de band met maatschappelijke belangengroepen ontbreekt bij de Deniocra- 
ten. Op basis hiervan kan dan ook worden gesteld dat D66 met recht kan worden  

s
che 

beschouwd als catch all-partij. Dat het juist n66 is dat van de Nederlandse partijen  gJe 

het ideaaltype het meest benadert, kan worden verklaard uit het feit dat D66 nooit Ofla 

een massa-integratiepartij is geweest. Ook die partijen hebben zich in de loop van pol  
de afgelopen decennia ontwikkeld in de richting van het model van de catch o//-par - 0,13 

tij, zij het, zoals hiervoor is betoogd, met de nodige kanttekeningen. 
D66 was de eerste post-massa-integratiepartij in Nederland die insprong op de 10z 

nieuwe ontwikkelingen. Met name in de beginjaren van D66 speelde de partij een  
voortrekkersrol. D66 ging ervan uit dat factoren als sociale klasse en religie aan de 

invloed zouden inboeten en de oude ideologische scheidslijnen tussen socialisten, Ge 

liberalen en confessionelen niet langer relevant zouden zijn voor de stemkeuze van OP 

het electoraat. De Democraten verbonden daar enigszins voorbarig ook meteen de 
conclusie aan dat er voor de bestaande politieke partijen derhalve geen tOekoiTht ni4 

meer zou zijn. De beweging n66 was een duidelijke exponent van de genoemde ( tr 

ontwikkelingen, maar de partij D66 werd langzaam maar zeker een deel van het he 

bestel, waarmee de voortrekkersrol van de partij afnam. Ondanks deze Ontwikke- 

ling kan worden gesteld dat D66 een duidelijk product van haar tijd is en zowel wat 
de democratische partijorganisatie, de brede catch all-strategie als het pragmatische o 

gedachtegoed betreft in vergelijking met de andere partijen een voortrekkersrol 0 

heeft vervuld. p 

Opkomst en ondergang van nieuwe partijen 

Toch zijn al die theorieën over de ontwikkeling van politieke partijen slechts in bepc 
te mate bruikbaar om de opkomst en electorale ontwikkeling van D66 te ver  Lit  

D66 is immers nooit een massa-integratiepartij geweest. Het is wellicht interessanter 
om te kijken naar theorievorming over de opkomst van nieuwe politieke partijen. 

Eerder werd Von Beyme aangehaald, die sprak over de reden van ontstaan van 

politieke partijen, kort gezegd, het veranderen van een bestaande toestand. Ook 
zonder deze studie mag duidelijk zijn dat  ht  ontstaan van D66 hierop was geb 

seerd. n66 was een nieuwe partij die iets nieuws wilde toevoegen, iets wilde verafl 

deren aan het bestaande en dat op een manier die anders was dan tot dan toe gebru1 

kelijk. De theorievorming over het ontstaan van nieuwe partijen in een bestaand 
(gevestigd) partijbestel, en met name over de factoren die het succes of het falen van 
nieuwe partijen bepalen, is echter nog maar zeer beperkt. 

Paul Lucardie noemt drie factoren die van belang zijn voor electoraal succes val'  

nieuwe partijen: (i) het programma/doel van de partij, dat gericht moet ZijiTi  OP Pro-
blemen die door een substantieel deel van het electoraat als belangrijk wordt 
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bcchouwd, (a) voldoende resources: leden, geld, leiding en media-aandacht, 
() een  

political opportunity  als gevolg van de positionering  van andere partijen, socio-eco-
nomische en culturele factoren. 163 Deze opsomming  ligt nogal voor de hand en is 
als theorie' niet echt bruikbaar. 

Anthony Downs gaat ervan uit dat zowel partijen als kiezers zich door economi-
sche motieven laten leiden. Partijen willen stemmenmaximalisatie en kiezers stem-
men rationeel. Downs stelt dat politieke partijen in een democratie analoog  zijn aan 
ondernemers in een economie. Om hun doelen te bereiken formuleren partijen een  
politick  programma waarmee ze zoveel mogelijk stemmen denken te halen, zoals 
ondernemers die producten zullen verkopen die ze de meeste winst zal opleveren.164  

Mogens  Pedersen  ontwikkelde een zogenoemde 'levensloop-gedachte', die niet 
zozeer een verklaring geeft voor de opkomst van nieuwe partijen, maar meer voor 
hun schijnbaar onvermijdelijke ondergang. Politieke partijen zouden net als leven-
de wezens 'sterfelijk' zijn en een levensloop kennen van de geboorte tot de dood.165 
Gedurende die levensloop zijn vier momenten van groot belang: het moment waar-
op de partij wordt opgericht  (Pedersen  spreekt van de treshold ofdeclaration, in het 
geval vail D66 de oprichting van de partij na de aankondiging via het Appèl); het 
moment waarop de partij toestemming  krijgt om deel te nemen aan de verkiezingen 
(treshold of  authorization,  bij D66 de inschrijving voor de verkiezingen van 1967);  
het moment waarop de partij vertegenwoordigd raakt in de volksvertegenwoordi-
ging (in'shold of  representation,  bij D66 de verkiezingen van 1967);  en het moment 
waarop de partij een rol van betekenis gaat spelen (treshold of  relevance).  In de 
opkomst van de nieuwe partij betekent elk van deze momenten het begin van een 
nieuwe les ensfase' van de partij. Later, als de partij 'op zijn retour' is, doorgaat de 
partijdezelfde fasen, maar dan in omgekeerde volgorde. 166 

Ook  dc  theorie van  Pedersen  is nogal beperkt bruikbaar. Politieke partijen zijn de 
facto geen levende wezens en het is de vraag of het verstandig is om deze vergelijking 
te ni aken. Al was het maar omdat de werkelijkheid niet overeenkomt met Pedersens 
theorie: er zijn diverse voorbeelden te geven van politieke partijen die een andere 
'levensloop' hebben dan de schets van  Pedersen.  Bovendien geeft de 'levensloopge-
dach te' van  Pedersen  geen antwoord op de vraag onder welke voorwaarden nieuwe 
partijen succesvol zijn, wat de factoren zijn die succes of falen bepalen. De theorie 
geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over de vraag hoe en wanneer een partij in 
staat is een relevante factor te worden (en te blijven) en evenmin wat 'relevantie' in 
Politieke zin inhoudt. 

Toch vel- toont de 'levensloopgedachte' van' Pedersen overeenkomsten met de 
opkomst en ondergang van een aantal kleine Nederlandse partijen uit de jaren 
zestig. Bij de 'Tweede-Kamerverkiezingen in 1967 bestonden zowel de Boerenpartij, de PSP en D66 nog maar kort. Deze drie nieuwe partijen waren alle verzamelplaatsen 
VOOr ontevreden  kiezers. Voor alle drie de partijen geldt dat ze na een sterke 
opkomst in een 

betrekkelijk korte periode werden geconfronteerd met electoraal Verlies  De Boerenpartij ging van zeven zetels in 1967 naar drie in 1971, de Psp van 
Vier naar twee en D66 van zeven in 1967 naar  elfin  1971 en zes in 1972. Ook twee 
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partijen die na 1967 zijn ontstaan, DS'70 en de PPR, vertonen dit patroon. 0570 
behaalde achtzetels in 1971, zes in 1972 en nog maar één in 1977. De PPR haalde twee 

zetels in 1971, zeven eenjaar later en drie in 1977. Geen van deze partijen heeft zich 
als zelfstandige partij weten te handhaven.  167  Zoals in het eindrapport van het eer-
ste nationale kiezersonderzoek in 1967 terecht wordt geconstateerd, dringt de vraag 
zich op of er zich binnen het Nederlandse electoraat een bepaalde hoeveelheid ide-
zers bevindt die zich relatief eenvoudig door nieuwe partijen laat motiveren om hun 
stem op die partij uit te brengen, zonder met die partij een binding aan te gaan en 
zich dus ook weer gemakkelijk van die partij kan afkeren. In dit kader wordt in het 
genoemde kiezersonderzoek gesproken over een 'bijna ijzeren wet van opgaan, bun-
ken en verzinken.'168 

D66 is de enige partij die in de jaren zestig is ontstaan en die niet is 'verzonken. In 
deze studie wordt getracht om hiervoor verklaringen te geven, maar uit de hierbo-
ven aangehaalde passages mag duidelijk zijn dat het moeilijk is om te voorspellen 
wanneer een (nieuwe) politieke partij succesvol zal zijn of niet en wat de factoren 
zijn om electoraal en politiek succesvol te zijn. Wel kan worden geconstateerd dat in 
Nederland de 'kleine' partijen ofwel vleugelpartijen zijn, in de zin dat ze behoren 
tot de uiteinden van het politieke spectrum, ofwel een centrumpositie innemen die 
echter zo dicht tegen die van een bestaande grote partij ligt (vaak de partij waarvan 
de nieuwe partij een afsplitsing is), dat de eigenstandige positie moeilijker te hand-
haven is. Alleen D66 neemt in het politieke spectrum zowel een centrale als een 
eigenstandige positie in. '69  Dit zou mede een verklaring kunnen zijn voor het suc-
ces van de partij. Behalve de kleine christelijke partijen hebben alle andere nieuwe 
partijen een levensloop a la  Pedersen  gekend, met een of twee electorale pieken en 
een politieke dood.170  

Hiervoor is reeds gesteld dat er weinig literatuur voorhanden is waarin duidelijke 
verbanden worden aangetoond tussen het electoraal wel en wee van de partij en de 
factoren die hierop van invloed zijn. Illustratief is in dit kader de stelling van 
Downs, die stelt dat burgers die een duidelijke partijvoorkeur hebben snellel 
geneigd zijn om bij verkiezingen hun stem uit te brengen dan zij die weinig verschil 
zien tussen partijen.  171  Hieruit zou volgen dat partijen als D66 een minder vaste 
aanhang hebben (het verschil met andere partijen is voor een middenpartij immers 
kleiner dan voor een partij op de meer extreme posities van het politieke spectrum) 
en een aanhang die derhalve minder gemotiveerd is om een (uitgesproken) stem Uit 

te brengen. Maar dat hier een mogelijk verband wordt geconstateerd, wil nog niet 
zeggen dat dit verband ook wordt aangetoond (een partij als GroenLinks, die 00k 

relatief weinig vaste aanhang heeft, ondergraaft bovendien Downs' stelling). Daar-
voor is het proces dat leidt tot succes of falen van een politieke partij, in dit geval 
D66, een te complex samenspel van factoren. Het is nagenoeg onmogelijk om exact 
en volledig aan te geven welke factoren wanneer in welke mate en op welke wijze 
welke invloed hebben (gehad) op succes of falen van, in dit geval, io66. 
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het kader van deze studie is het dan ook zinvoller de aspecten te duiden die van 

d zijn, hetgeen in dit hoofdstuk is gedaan in de vorm van het formuleren  van 
dilemm waarmee de Democraten meer dan drie decennia lang hebben 

de driecteld. Deze dilemma zijn niet nieuw, maar de combinatie ervan is wel uniek 
gC,vOi66 

Dat betekent echter niet dat ook andere post-massa-integratiepartijen  
\/00 

zelfde dilemma's te maken zullen krijgen. Deze dilemma komen voort uit 
ril er 

C  

ClOt
j5ellingen die D66 vanaf de oprichting nastreefde. Wel kan de geschiedenis 

de als  casus dienen en zo wellicht bijdragen aan toekomstige studies over poli- 
jfl 

zieke partijen. 

D66 in historisch perspectief 

1', uit 
wei vergeleken met de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), een poli-

'tij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het grote verschil tussen de 
66 is dat de VDB ontstond aan het begin van de verzuiling en D66 aan het 

V01 dar1rl, maar beide partijen werden geboren in een tijd van grote politieke 
eiJ den ogen. En er zijn meer overeenkomsten. 
verande r' 

de VDB als D66 zijn relatief kleine partijen met een lage organisatiegraad. 

arnien kennen een liberale oorsprong: in 1901 ging de Radicale Bond samen 
Bel 
friet 

vail de Liberale Unie (die uit de partij waren getreden nadat de Algemene 

der het bestuursvoorstel om het algemeen kiesrecht urgent te verklaren, 

fse;ei1) en vormde toen de VDB. Bij D66 was het uittreden van Gruijters uit 
had a („,cd e) aanleiding voor het initiatief om een nieuwe partij te vormen en was 
de 

k 
d,11,ocritm5ering het belangrijkste motief 

oo  

1 dt V DB als D66 zijn in het politieke spectrum te plaatsen tussen de sociaal 

ocratehl en de conservatieve liberalen in. Voor de VDB geldt dat deze zich niet 

h (I e  Vrijheidsbond,die zich in conservatief-liberale richting ontwikkel-

de VPB zich profileerde als pragmatische partij en een middenpositie tus-
de, liberalen en socialisten claimde. Ook de Democraten van D66 nemen afstand 
sen

tot  het ceo"O"" 
sch liberalisme en staan in dit opzicht dichter bij de sociaal-demo-

ten dan hij de liberalen. Ook de VDB streed in zijn tijd tegen de politieke domi-

nari tic 
era van de confessionele partijen. De VDB streefde naar samenwerking tussen alle 

0nigel1 „i er name om staatsrechtelijke hervormingen te realiseren. Vanaf 1966 
jzI

;trefde66 everieens naar een doorbraak in de partijverhoudingen en staatsrechte-

lijke  ver" etlwIllg, 

Om de gewemlste doorbraak te bewerkstelligen voerde de VDB een soortgelijke 
als D66 later zou doen. Zowel bij de verkiezingen in 1901 als in 1913 han-

ceerd: de VDB her stembusakkoord als middel om tot een doorbraak in de partijver-
00 inge11 te komen, in 1901 met de Liberale Unie, in 1913 met de Liberale Unie en 

de Vrije Liberale11. De socialisten wilden echter niet met de liberalen in de regering 

en bes tendigden 5end1gddh1 zo de dominante rol van de confessionelen. Als alternatief streefde 
de VDB vanaf de Eerste Wereldoorlog naar een regering van SDAP, RKSP en VDB. In 
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1926 slaagde de VDB hier bijna in, maar de verhoudingen tussen RKSp en SOAP bie. ' d 
ken te slecht om daadwerkelijk tot samenwerking te komen.  Dc  vergelijking  drjn  
zich op met 1981, toen D66 bemiddelde in de samenwerking tussen het CDA eul & 
PVDA, maar de verhoudingen tussen die twee partijen, met name tussen hun partij- 
leiders, deze samenwerking onmogelijk maakten.  pM 

Wat inhoudelijke politiek betreft is een vergelijking tussen de VDB en D66 slechts ,er 

mogelijk, indien in aanmerking wordt genomen dat de twee partij en in totaal ver- 
schillende tijden actief waren respectievelijk zijn. Zo was de VDB een verklaard voor-  
stander van vervanging van het toenmalige districtenstelsel door een stelsel van fu ni  

evenredige vertegenwoordiging, terwijl D66, opgericht in een tijd van evenredige inhi 

vertegenwoordiging juist een terugkeer naar het districtenstelsel voorstaar. hou 

Niettemin zijn er ook hier opvallende overeenkomsten tussen de VDB en 1)66. rei 

Zowel in het geval van de VDB als bij D66 was het belangrijkste motief om een nieu- 

we politieke partijop te richten het streven naar vergaande democratisering van de  fl ue  

samenleving. Net  als D66 stelde ook de VDB het functioneren van de democratie 
centraal in zijn handelen en zag ook de VDB de noodzaak in van staatsrechtelijke  cull  

hervormingen. Openbaarheid van bestuur, afschaffing van de Eerste Kamer en 

invoering van het referendum zijn een paar items die zowel bij de VDB als hij D66 in de 

het programma terug zijn te vinden. Net  als bij D66 lange tijd het geval was, was  ph  

ook bij de VDB de sociaal-economische paragraaf het zwakke punt. 
Belangrijker dan de inhoudelijke overeenkomsten is de mentaliteit vanuit welke ue 

beide partijen met politieke vraagstukken wens(t)en om te gaan. Zowel de  SOB  als  ffi 

D66 zijn met recht te typeren als pragmatisch ingestelde partijen. De VDB sprak van 
een 'systeemloos model', dat gelijkenis vertoont met het pragmatisme van D66. Vol - er 

gens de VDB moest de politiek 'de geestelijke ontwikkeling van het volksleven waar- 
Ci 

nemen, bestuderen en de rechtsvorming, de wetgeving en het bestuur daarnaar 

richten.'173  Deze benaderingswijze staat net als het pragmatisme tegenover de ideo- 
logische benadering van andere partijen. VDB-leider Marchant betoogde in 1924 dat 

devDB 

'aan geen dogma's is gebonden, hetzij economisch, hetzij kerkelijk; aan geen 
stelseltheorie verknocht, waarnaar het maatschappelijk leven zou zijn te ver-
vormen. Zij verwerpt alle experimentatie, gericht op het vervormen van de 
maatschappij naar een vooraf opgesteld systeem. '174 

Behalve de pragmatische instelling kan verder als overeenkomst worden genoemd de 
rol die beide partijen voor de overheid zien weggelegd. Beide partijen zien het bevor-
deren van vrije en gelijke ontplooiingsmogelijkheden voor alle burgers als belangrijk-
ste taak voor de overheid. Het beginselprogramma van de VDB sprak van het 'wegne-
men van maatschappelijke oorzaken, welke tusschen de leden van het volk ongelijk-
heid scheppen of versterken ten aanzien van ontwikkelingsvoorwaarden.'175  Ook bij 
D66 staan de vrije ontplooiingsmogelijkheden van burgers centraal. 
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Na de deelname van de VDB aan het kabinet Colijn-Oud (1933-1937) speelt de partij 
nauwelijks nog een rol van betekenis in politiek Nederland. Na de Tweede Wereld-
oorlog maakt een deel van de VDB de overstap naar de nieuwe PVDA, een ander deel 
volgt partijleider Oud, die medeoprichter is van VVD. In de jaren zeventig overkomt 
1)66 bijna wat de VDB aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overkwam: door 
zich inhoudelijk te dicht bij de sociaal-democraten, nu verenigd in de SDAP-opvol-
ger PVDA, te positioneren, bevestigen de Democraten bijna hun eigen overbodig-
heid. 

D66 en de VDB zijn in drie belangrijke opzichten vergelijkbaar: wat betreft de 
functie die de VDB vervulde en D66 vervult in het politieke bestel, wat betreft de 
inhoudelijke positionering van de twee partijen en ten slotte wat betreft de grond-
houding die beide partijen kenmerkt. Beide partijen zijn te kenmerken als een 
'redelijk alternatief' voor de gote, gevestigde politieke partijen. 

Of D66 ook de rechtmatige opvolger van de VDB is, daarover zijn de geleerden het 
nier eens. Koole stelt: 'de vrijzinnig-democratische traditie zoals die door de VDB 

werd belichaamd, heeft haar sporen op verschillende plaatsen nagelaten, zodat geen 
enkele partij zich de enige erfgenaam kan noemen."76  Lucardie daarentegen plaatst 
D66 in de 'radicaal-democratische' stroming en noemt de partij de 'erfgenaam van 
de VDB', ook al wordt deze titel door PVDA en VVD betwist.177  En ook Opschudding 
plaats l, D66 in de links-liberale stroming als erfopvolger van de VDB 178 

Op grond van bovenstaande (korte) vergelijking van D66 en VDB, is de conclusie 
gerechtvaardigd dat D66 sinds 1966 de rol vervult die de Vrijzinnig Democratische 
Bond tussen 1901 en 1946 vervulde, namelijk een alternatief onderdak bieden aan 
dat dec] van het electoraat dat zich niet aangetrokken voelt door de politieke partij-
en die de hoofdstromingen in de Nederlandse politiek (socialisme, liberalisme en 
confessionalisme) vertegenwoordigen en dat een afkeer heeft van dogmatische ide-
ologische politiek. D66 kan dan ook worden geplaatst in de inmiddels meer dan 
honderd jaar oude traditie van de vrijzinnig-democratie.179  Met uitzondering van 
de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog (1946-1966) is er gedurende de hele 
twintigste eeuw een partij geweest die het vrijzinnig-democratisch gedachtegoed in 
politiek Nederland heeft vertegenwoordigd. 

Tussen ideaal en illusie 

Op 30 maart 1974, drie dagen nadat D66 bij de Provinciale-Statenverkiezingen een 
dcsastreriae nederlaag had geleden, schreef NRC Handelsblad over de op handen 
Zijnde onde rgang van D66: 

D'66 kan met een vrolijk ontploffingsfeest van het vaderlandse politieke toneel 
verdwijnen  en daarna zal er vast wel een politicoloog opstaan die uit het wei en 
wee van de Democraten '66 nog een dissertatie zal weten te puren."° 
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Het vaak voorspelde verdwijnen van D66 laat, bijna 37  jaar na de oprichting  van de 
partij, nogsteeds op zich wachten. Ondanks hevige schommelingen in de electorale  
populariteit heeft D66 zich als enige nieuwe partij uit de jaren zestig en zeventig van 
de twintigste eeuw weten te handhaven. Toch is de geschiedenis van n6 ook de 
geschiedenis van het wisselende succes. De geschiedenis van de partij wordt geken -

merkt door een opvallende electorale golfbeweging. D66 kende grote electorale Suc-
cessen in 1967, 1981 en 1994, alsook dramatische dieptepunten in de perioden 1972-
1975 en 1982-1984. In deze golfbeweging is een cyclus waarneembaar, die de 37 jaar 
D66 in drie perioden opdeelt: 1966-1974, 1975-1984 en 1985-2002. Deze cyclus 
begint telkens met een (sterk) opgaande lijn. Na het hoogtepunt volgt een sterke 

L neerwaartse tendens en belandt de partij in een (diep) electoraal dal. 
De eerste fase in de electorale cyclus loopt van 1966 tot 1974. Aanvankelijk boekt 

D66 veel succes. De strategie van de nieuwe partij is duidelijk: D66 wil als breekijzer  
het partijbestel openbreken om daarna met de andere partijen op te gaan in nieuwe 
partijpolitieke verbanden. De inhoudelijke boodschap is eveneens helder: D66 pleit 
voor vergaande democratisering, staatkundige hervormingen en vernieuwing van 
het partijbestel. De organisatie van de partij is nog nauwelijks van de grond geko-
men, maar dit wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door het enthousias-
me en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers. Na de verkiezingen van 1971 ver-
spelen de Democraten hun krediet. Nu de kortetermijndoelstellingen niet op korte 
termijn kunnen worden bereikt, haken veel mensen af, waardoor het organisato-
risch draagvlak van de partij vermindert. Het aanvankelijke enthousiasme kan de 
organisatorische tekortkomingen nu niet meer compenseren. De oorspronkelijke 
strategie van de Democraten wordt verlegd naar het streven naar een Progressieve 
Volkspartij, maar deze strategie betekent voor veel aanhangers een overgave aan de 
veel grotere PVDA. Bovendien raakt de inhoudelijke boodschap van D66 steeds  nicer  
ondergesneeuwd, zowel als gevolg van de gepolariseerde verhoudingen als door het 
feit dat andere partijen veel standpunten van de Democraten overnemen. De elec-
torale neergang kan niet uitblijven. 

De tweede fase in de electorale cyclus loopt van 1975 tot 1984. Wederom boekt 
D66 aanvankelijk veel succes. De partij zet een meer gedegen partijorganisatie op 
poten, hanteert een nieuwe strategie (D66 als vierde stroming) en de partij draagt 
een nieuwe boodschap uit: in plaats van de staatkundige vernieuwingen staan nu de 
technologische ontwikkelingen en het milieu voorop. De deelname aan het kabi-
net-Van Agt  II  legt echter opnieuw de zwakheden van D66 bloot. Organisatorisch 
kan de partij de nieuwe grootte (zeventien zetels) en verantwoordelijkheden (rege-
ringsdeelname) niet aan, een strategie ontbreekt volkomen en de inhoudelijke 
boodschap is voor niemand meer hoorbaar. Binnen een jaar verspeelt de partij de 
grote verkiezingswinst: opnieuw is een electorale draai om de oren het gevolg. 

De derde fase van de electorale cyclus loopt van 1985 tot 2002. Vanaf 1985 bevindt 
D66 zich aanvankelijk in een opgaande lijn. De 'nieuwe' partijleider is een belangrij-
ke factor voor het succes, maar ook organisatorisch heeft D66 de zaken aardig op 
orde. De partij voert een consequente en duidelijke koers (zowel wat betreft de 
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wijze van oppositie voeren als het streven naar 'paars') en ook de inhoudelijke bood-
schap van de Democraten is duidelijk. De electoraal voorspoedige koers van de par-
tij in deze periode wordt vaak in verband gebracht met de neergang van CDA en 

en de wijze van Oppositie voeren van n66, maar dit effecrzou de partij nimmer 
hebben bereikt als ze intern de zaken niet op orde had. In tegenstelling tot eerdere 

ren schiet de partij niet in een keer omhoog, maar wordt gestaag een stabiele basis 

gelegd 
v oor  verdere groei, resulterend in de historische zege in 1994. 

In de periode vanaf 1994 laat de electorale ontwikkeling van D66 weer een neer-

,,aartse trend zien. In tegenstelling tot de periode vóór 1994 heeft D66 met name tij-

dens de eerste 'paarse'periode de zaken op organisatorisch gebied niet goed op orde, 

n
och wat betreft de Organisatie in het parlement (verhouding fractie/bewindslie-

den), n
och wat de partijorganisatie betreft (gebrek aan professionaliteit en draag-

kracht). De Democraten kiezn voor de verkeerde strategie (profileren aan de hand 

v
an paars) en inhoudelijk komt de partij niet uit de verf (geen nieuwe boodschap). 

Het g
evolg daarvan is dat de partij de D66-stemmers van 1994 niet weet vast te hou-

den Het aantal kiezers dat de partij trouw blijft, is goed voor veertien zetels in 1998 

en zeven zetels in 2002. 

Door deze bijna 37-jarige geschiedenis van D66, van het Appèl tot het 'krankzinnig 

a
vontuur', van de crisis tot de wederopstanding, van het 'redelijk alternatief' tot het 

eche,van  de regeringsdeelname en van de 'andere politiek' tot paars, lopen drie the-
ma's die als een rode draad de discussies binnen D66 hebben bepaald: de inrichting 

van de partijorganisatie, de te volgen partijpolitieke strategie en de vormgeving van 

het gedach tegoed. Deze drie rode draden laten zien hoe D66 gedurende haar 
bestaan heeft geworsteld met de drie doelstellingen die in de inleiding zijn 

geschetst. 

D66 pleitte voor radicale democratisering van politiek en samenleving: de nieuwe 
partij wilde burgers meer betrekken bij de politieke besluitvorming en meer moge-
lijkheden tot inspraak geven. D66 wilde zelf het goede voorbeeld geven en paste 
deze doelstelling ook toe op de eigen partijorganisatie. De besluitvorming binnen 
D66 zou plaatsvinden middels een systeem van directe democratie, teneinde zoveel 
mogelijk mensen hij de besluitvorming te betrekken. In dit boek is duidelijk gewor-
den dat dit ideaal van directe democratie een moeilijk te realiseren ideaal is. Het 
behoort echter tot de diepste overtuigingen van de Democraten, die hun doelstel-
ingen op dit terrein derhalve onverminderd blijven nastreven. Binnen hun eigen 
partij-organisatie hebben ze het dilemma tussen het streven naar vergaande demo-
cratisering in de eigen partij en de noodzaak van een doeltreffende en slagvaardige 
partijorganisatie echter nooit opgelost. 

D66 wilde de partijpolitieke verhoudingen in Nederland doorbreken. Daarom 
wilde ze als politieke partij een electorale bedreiging vormen voor de bestaande par-
urn en zo als een soort breekijzer de andere partijen tot aanpassing dwingen. Maar 
nv baden heeft in Nederland niet de absolute meerderheid en kan een dergelijke 
doelstelling dus niet alleen verwezenlijken. Bovendien betekende de keuze voor het 
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oprichten van een politieke partij dat D66 zelf deel ging uitmaken van het- Politiek, 
bestel waar zij zich tegen keerde. Dit dilemma 'partij of beweging' heeft geduren

de  
de geschiedenis van D66 lange tijd een rol gespeeld. Het had tevens gevolgei voor 
de manier waarop de partijorganisatie werd vormgegeven. Pas in de laatste vijf jaar 
is dit vraagstuk uit de discussies verdwenen. Desondanks is het reeds in de jaren  
zeventig geweest dat D66 van een radicaal-democratische vernieuwingsbewegi ng  
een 'gewone' partij werd die streeft naar regeringsdeelname. Het idee van een tijde-
lijke beweging werd opgegeven en het voortbestaan van de partij werd (mede) een 
doel op zich., waarmee een uitweg werd gevonden uit het dilemma das her oor-
spronkelijke excentrische D66 kenmerkte. 

Ten slotte pleitte D66 voor een zakelijke en pragmatische politiek, die niet geba-
seerd is op verouderde en verstarrende ideologieen. Om deze reden weigerde D66 
zelf een keuze te maken tussen de bestaande ideologieen en besloot de partij geen 
beginselprogramma op te stellen. Tegelijkertijd was het ook voor D66 noodzakelijk 
om de eigen identiteit duidelijk te maken, de grondslagen waarop D66 haar politiek 
baseert. Het partijprogramma van D66 was altijd een synthese van sociale en liberale 
denkbeelden en radicale voorstellen op het terrein van democratisering, immaterië-
le vraagstukken en milieu. D66 belichaamde de verzoening tussen liberalisme en 
sociaal-democratie. Jarenlang worstelden de Democraten met het dilemma dat de 
partij dit enerzijds duidelijk wilde (en moest) maken, en anderzijds de afkeer van 
ideologische etiketten en dogmatisch denken. Dit resulteerde in uitgangspunten 
die eigenlijk niet zo mochten heten en eindeloze discussies over het ideologische 
profiel van de partij. Sinds de partij in 1997 haar ideologisch etiket kreeg, heet ze 
'sociaal-liberaal' en in 2002 is deze aanduiding zelfs in de statuten verankerd. Daar-
mee is vastgelegd wat in feite al jaren praktijk was en is ook dit dilemma (in ieder 
geval voorlopig) uit het beeld van de partij verdwenen. 

Ook D66 werd geconfronteerd met het dilemma van nieuwe politieke partijen, 
zoals die in de inleiding reeds is geschetst: ofwel vasthouden aan de doelstellingen 
met de kans dat een kort bestaan het gevolg is, ofwel de doelstellingen loslaten ten- 
einde te overleven. De Democraten wilden hun drie oorspronkelijke doelstellingen 
niet opgeven. Men hield lange tijd hardnekkig vast aan het in de eigen partij in de 
praktijk brengen van deze doelstellingen. Dit resulteerde, zoals in dit hoofdstuk 
duidelijk is geworden, in drie dilemma's, die ieder op zich niet nieuw zijn, maar in 
combinatie wel uniek voor D66. Door de doelstellingen van de partij te vertalen 
naar de eigen partij, merkte D66 wat de problemen van haar eigen voorstellen waren 
en welke dilemma's dit met zich meebracht. Deze dilemma's lopen als een rode 
draad door de geschiedenis van D66, met de voor de partij zo kenmerkende  electo-
rate  golfbeweging als een markeerlijn tussen ideaal en illusie. 
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TW4tIIT 

Als D66niet was opgericht 

zouden we dat alsnog moeten doen.' 
Hans van Mierlo1  

Democraten-nu 

Hoe is het de Democraten vergaan sinds de verkiezingsnederlaag op 15 mei zooz? 

Direct na de verkiezingen barst binnen D66 de discussie los over de toekomstvan de 

partij. Maandenlang  is het onrustig binnen de partij. Hoe is het zo gekomen en hoe 
moet het nu verder? Het debat over de inhoudelijke koers van de partij wordt geleid 

door de groep kritische partijleden die zich g hoord'2  noemen en het landelijk 

bestuur doet voorstellen om de partijorganisatie bij de tijd te brengen. Dat in deze 
discussies het woord 'vernieuwing' centraal staat, de bekende 'roep om verande-
ring', is gelet op de geschiedenis van de Democraten geen verrassing. Ook in het 

verleden werden verkiezingsnederlagen steevast gevolgd door discussies over het 

bestaansrecht van n66 en vormde onvrede over het functioneren van de partijorga-
nisatie  het uitgangsprint voor plannen om de partijstructuur te herzien. 

In het kader van het 'vernieuwingsproject  Democraten' presenteert het lande- 
lijk bestuur op o juni 2OO h iB I00 d maar met de vuist op 

safel'3 In het pamflet wordt een reeks voorstellen gedaan om D66 te vernieuwen op 

Punten als de politieke koers en meningsvorming de verankering van de uitgangs-
punten  de rol van leden en niet-leden en talentontwikkeling. De voorstellen zijn 

bedoeld als aanzet voor een partijbrede discussie in de bekende D66-traditie. Ze zul- 

onder meer worden besproken tijdens een aantal regiobijeenkomsten, die door 
d media al snel 'snik sessies' worden genoemd. De uitkomsten van deze regiobij-
CCnkwnsten de discussie  op de internetsite 'Democratefl.nu' en de initiatieven van 
fldOduele leden
ni,

, afdelingen  en Jonge Democraten wprden gebundeld in een 'ver-
ngSagenfl' 

die in het najaar in een 'ledenraadpleging' aan de achterban 
urdt VOo ele

U)ri gd osn te bezien welke voorstellen zullen worden ingediend voor het 

in noveniher. Op deze wijze wil het landelijk bestuur ervoor zorgen dat de 
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vernieuwingsvoorstellen binnen de partij breder worden gedragen dan door de 
groep leden die het congres bezoekt. Ongeveer io% van de leden (1.372) retourneert 
het formulier van de ledenraadpleging, ongeveer net zoveel als het aantal bezoekers 
dat in november het congres zal bezoeken. 

Uit de reacties die de ledenraadpleging oplevert blijkt dat de steun voor de voor-
stellen van het landelijk bestuur varieert tussen 51% en 94%. Toch leeft hij veel 
Democraten het idee dat de toekomst van de partij niet gebaat is met interne dis-
cussies. Op 7 september 2002 wordt in Arnhem de 'ImpuIsconferentie Democra-
ten nu georganiseerd Tijdens dit ingelaste congres wordt duidelijk dat veel n66 
zeer gemotiveerd zijn om de partij er na de verkiezingsnederlaag weer bovenop te 
trekken. De verkiezingsnederlaag heeft het politiek activisme van veel partijleden 
eerder aangewakkerd dan neergeslagen. De Democraten willen geen naar binnen 
gekeerde discussies over de partijorganisatie of theoretische bespiegelingen over ide-
ologieën en etiketten, maar ze willen de straat op, campagne voeren, uitleggen waar 
D66 voor strijdt en de kiezers terugwinnen. 

Tijdens het verkiezingscongres, dat op 16 november 2002 in Zwolle wordt gehou-
den, worden de voorstellen uit de 'vernieuwingsagenda' door het congres overgeno-
men. Behalve een aantal bekende voornemens, zoals het voeren van een permanen-
te campagne, en een aantal minder ingrijpende wijzigingen, zoals de invoering van 
het lokaal lidmaatschap, de omdoping van het landelijk secretariaat tot 'service-
centrum' en het gratis toegankelijk maken van congressen, wordt tevens een aantal 
majeure wijzigingen doorgevoerd. De in 2000 vastgestelde 'uitgangspunten van 
D66' worden in de statuten verankerd, waarmee naast de oorspronkelijk geformu-
leerde doelstelling (radicale democratisering, zie hoofdstuk 8) ook het sociaal-libe-
rale profiel van D66 wordt vastgelegd: 

'De partij stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een politiek te bedrijven 
waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en 
streeft naar een democratische, duurzame en open samenleving. ( ... ) In het 
bijzonder streeft de partij naar radicale democratisering van de samenleving en 
het politieke bestel. De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt 
nader uitgewerkt in het politieke programma, dat ten grondslag ligt aan alle 
activiteiten van de partij en zijn fracties in de vertegenwoordigende licha-
men.'4  

In het nieuwe huishoudelijk reglement wordt de stemadviescommissie geschrapt. 
In het vervolg zal de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen worden 
vastgesteld via voorverkiezingen. Hiervoor wordt Nederland opgedeeld in vijf 
landsdelen, waar kandidaten zich na de sluiting van de kandidaatstelling kunnen 
presenteren tijdens een vergadering waaraan zowel leden als niet-leden kunnen 
deelnemen. Na de presentatie wordende kandidaten door de aanwezigen geordend. 
De vijf voorlopige lijsten worden op basis van het inwonertal van het landsdeel 
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geïntegreerd tot één voorlopige lijst. Vervolgens krijgen alle leden via een poststem-

flung  de gelegenheid de definitieve lijst vast te stellen. 
Nieuw is ook de mogelijkheid om met een lokale politieke partij, die uitdrukke-

lijk de 'uitgangspunten van D66' onderschrijft, een associatieovereenkomst sluiten. 
In de associatieovereenkomst wordt per geval vastgelegd op welke wijze de samen-
werking tussen D66 en de lokale politieke partij vorm wordt gegeven.6  Op deze 
manier wil D66 kiezers aan zich proberen te binden die bij gemeenteraadsverkiezin-
gen op een lokale partij stemmen. Voor het stimuleren van het debat in de partij en 
de vergroting van de participatie van leden en niet-leden in de politieke menings-
vorming wordt een 'debatforum' ingesteld.7  

Gerard Schouw, de partijvoorzitter onder wiens leiding de vernieuwing van de 
partij vorm heeft gekregen, neemt op het verkiezingscongres afscheid. Hij zal nog 

wel optreden als campagneleider bij de komende verkiezingen, maar draagt het 
voorzitterschap van de partij over aan de Leidse wethouder Alexander Pechtold, die 
met 8 ) 7 van de 1.032 stemmen tot partijvoorzitter wordt gekozen. 

Vervroegde verkiezingen 

De verkiezingen op 15  mei hebben de politieke verhoudingen volledig op hun kop 
gezet. De regering van CDA, VVD en LPF, op basis van de verkiezingsuitslag de meest 
voor de hand liggende combinatie, komt er, maar zal het slechts 87 dagen volhou-
den. Door de opkomst van en de moord op Fortuyn is het politieke klimaat in 
Nederland gepolariseerd geraakt. Politici worden bedreigd, PVDA-lijsttrekker Mel-
kert en Groen Links-lijsttrekker Rosenmöller verlaten de politiek. De LPF is na het 
wegvallen van hun leider niet veel meer dan een onsamenhangende groep politieke 
amateurs, waarin enkele grote ego's de sfeer bepalen. Conflicten, afsplitsingen én 
wisselingen van Fractievoorzitters zorgen ervoor dat het vertrouwen in de Lijst-Pim 
Fortuyn in hoog tempo afneemt. De teloorgang van de LPF heeft ook gevolgen voor 
het nog jonge kabinet-Balkenende Het aanzien van het kabinet, dat onder leiding 
oaat van een onervaren premier, heeft vanaf het begin zwaar te lijden onder de pen-
kelen binnen de Lee-fractie. Als de machtsstrijd binnen de LPF ook doordringt tot 
het kabinet, komt her einde van het avontuur van CDA, VVD en LPF snel in zicht. De 
ruzie tussen de LOF-ministers Bomhoif en Heinsbroek leidt op woensdag 16 oktober 
uiteindelijk tot de val van het kabinet-Balkenende. Nadat die ochtend eerst de 
ministers Bomhoff en Heinsbroek zijn opgestapt, blijkt VVD-leider Zalm geen ver-
rruu\en  meer in te hebben in voortzetting van de samenwerking met de LPF. Als 
nLtleider Verhagen van het CDA zich daarbij aansluit, is de val van het kabinet een 

0P 22 jan uari 1003 zullen vervroegde verkiezingen worden gehouden. 

h d 
 'eel  commentaren klinkt door dat de Nederlandse politiek in 2002 meer weg 
'fl 

een slechte klucht dan van serieus landsbestuur. Hierdoor is de reeds 
"staand afstand russen de politiek en een deel van het electoraat naar alle waan-

1UIflp kh - i eiu alleen maar vergroot. Veel kiezers zijn het vertrouwen in de LPF kwijt - 
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geraakt, maar de onvrede die begin 2002 tot uiting lam, is niet weggen ortien. Een  
aantal thema's waarmee Pim Fortuyn een jaar eerder kiezers naar zich toetrok, zo 
een strenger asielbeleid en de problemen in de publieke sector, wordt door 

andere 
partijen overgenomen. Ook laten de politieke leiders, voor een groot deel nieuwe 
gezichten, het niet na om te benadrukken dat het vertrouwen van kiezers in de over-
heid en de bestaande politieke partijen moet worden hersteld. In de Opiniepeilingen  
wordt na de onstuitbare opkomst van Fortuyn een tegenbeweging  zichtbaar. Na de 
massale toeloop op de LPF groeit nu steun voor de Socialistische Partij. Hoewel de 
binding van de kiezers met de partijen losser is dan ooit en er meer zwevende kiezers 
te winnen zijn, weet D66 vooralsnog  niet te profiteren van de teloorgang van de LeF en de nog altijd lage score van PVDA en  WD.  Voor de Democraten komen  dc  vere-zingen in januari 2003 eigenlijk te vroeg.  

Thom  de Graaf onder vuur 

/ Wanneer de situatie waarin D66 zich anno zooz bevindt in een historische context 
wordt geplaatst, wordt de parallel met de periode 1982-1984  duidelijk. Toen was o66 
na de deelname aan de kabinetten-Van  Agt  II  en  III  ook langdurig de weg lijt. Na 
een korte regeerperiode  zat D66 weer in de oppositie. Onder leiding van de gedegen 
en toegewijde partijleider Maarten Engwirda werd geprobeerd om de peilingen 
(waarin D66 toen op a a 3 zetels stond) in positieve richting bij te sturen. Engwirda 
kreeg zijn partij er echter niet bovenop en de achterban dacht met weemoed terug 
aan de tijd dat D66 werd geleid door een charismatisch partijleider als Hans van 
Mierlo of Jan Terlouw. Onder het motto 'Hans had het, Jan had het, Maarten heeft 
het niet' kwamen  de Democraten in opstand en moest Enirda het veld ruimen 
Hans van Mierlo moest de zaak komen redden. (Zie hoofdstuk 

) Anno 2002 gebeurt iets soortgelijks. Sinds 1997 is de alom als intelligent en capa-bel omschreven partijleider  Thom  de Graaf het boegbeeld van D66. Ondanks die 
positieve eigenschappen  heeft De Graaf zich niet ontwikkeld tot een sterke en 
onbetwiste  leider. De Graaf wordt veeten 'saai en grijs' te zijn en in de media niet 
over te komen'. Hij ontbeert volgens velen het chrisma dat Van Mierlo en Terlouw 
hadden. Het wachten is dan ook op het moment dat de positie van De Graaf ter dis-
cussie gesteld zal worden. Dit gebeurt in oktober 2002, als  Floor  Kist, lid van de 
programmacommissie  van D66, De Graaf en de volledige Tweede Kamerfractie in 
een open brief oproept om plaats te maken voor een nieuwe lichting D66'ers. Ook 
oud-gemeenteraadslid in Amsterdam Theo  Veltman  schrijft in een brief aan de leden van D66 dat het tijd is dat De Graaf opstapt. Beide verwijten de Kamerfracue 
dat ze onzichtbaar is, zich met de verkeerde thema's bezig houdt en het contact met 
de in mei verloren kiezers niet heeft weten te herstellen. 'Zo kan het niet langer' 
schrijft Kist, 'Jullie zijn kennelijk niet meer in staat de kiezers aan te spreken. Jullie 
strijden tegen de beeldvorming  en verliezen het. Neem je verantwoordelijkheid. 
Geef anderen de ruimte.'8  De onvrede van Kist en  Veltman,  die beide zelf kandidaat 
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waren voor de verkiezingen 
 in mei maar door de nederlaag niet werden verkozen, komt vooral voort uit het feit dat D66 volgen

s  de opiniepeilingen  niet  profit  de teloorgang van de LPF en het CDA, de PA en 
eert van 

 s wel. Volgens  de peilingen  (die variëren van 4 tot 7 zetels) moet D66 mogelijk zelfs zetels inlevere
n  ten opzichte van de verkiezingsuitslag  op 15 mei. Kist en  

dat Veltman 
 gaan echter voorbij aan het feit 

de verkiezingen nog maar vijf maanden geleden zijn gehouden en het voor een 
kleine fractie moeilijk is om in de gepolarisee verhoudingen in zo'n korte tijd een 
eigen geluid te laten horen. Dat D66 

bij de kiezers 'uit de mode is' is bovendien  niet 
alleen 

de schuld van de Tweede Kamerfractie maar een probleem van de Partij 
als  

geheel. 

De Graaf zelf twijfelt ondertussen over de vraag of hij zich kandidaat zal stellen voor het lijsttrekk
erschap. Gesprekken met enkele vertrouwelinge

n  in de partijtop weerhouden hem eanom zich terug te trekken. Eind oktober mat De Graaf 
bekend dat hij zich toch kandidaat zal stellen voor het 

lijsttrekkerschap bij de komende verkiezingen.9 Maar, zo luidt de boodschap hij is wie hij is en hij kan 
zichzelf niet volledig veranderen. Als de leden het allemaal anders willen, dan moet 
dat maar, maar dan zonder hem. De Graaf maakt van de negatiev

e  publiciteit  over zijn persoon gebruik door zich te profiler
en  als de genuanceerde Politicus die eerst nadenkt voordat hij wat zegt, niet ,  n oneliners spreekt  en niet meedoet aan het doen van loze beloften. 'ik weiger te denken:  de wind komt vandaag  van rechts, laat ik daar eens aan meedoen. Ik heb er geen 
Zin 

in om met de waan van de dag van mening te veranderen'.lo De Graaf krijgt  Steu
n 

 van oud-partij leider Van Mierlo, die zegt: Aan  Thom 
 de Graaf is de opdracht om net zo lang de waarheid te zeggen tot-dat die wordt gehoord'.11  

Dc  oproepen van Kist en  Veltman 
 krijgen veel aandacht in de media, Hein van Meeteren laat weten zich als tegenkandi

daat 
 tegen De Graaf in de strijd te zullen werpen (maar trekt zich kort daarna weer terug) en ook de n

amen van Lousewies  van der Laan, Hans Wijers en Roger van Boxtel worde
n  genoemd. Maar met de Tweede Kameerkiezingen  in het vooruitzicht, zouden  de Democraten  een groot ""co nemen om 

De Graaf te vervangen. Een nieuw gezicht zou slechts 
twee maan-

den de tijd hebben 
 om Zichzelf te presenteren, bekendheid te ve

rwerven en het ver-
trouwen  van de kiezers te winnen. Die period

e  is eigenlijk te kort. Dat beseffen de meeste D66'ers ook. Ondanks het feit dat de media de kritiek op De Graaf breed 
Kist uitmeren, vinden  st en  Veltman 

 met hun pleidooi nauwelijks gehoor bij de ach-terban  van D66 Op het verkiezingscong15 op 16 november 
2002 wordt De Graaf Met overmacht  gekozen tot lijsttrekker (hij krijgt 

791 van de 976 uitgebrachte  stem-men) en in de schriftelijke stemming over de kandidatenlijst zetten de leden van D66 
de Zittende Jveede Kamerleden Opnieu

w 
 aan de top van de kandidatenlijst. De enige nieusvkon er 

 bij de eerste acht kandidaten is Europarlementariër Van der Laan, die als illhilllnertwee op de lijst en running  mate van De Graaf tot zijn meest 
waarschijn l ijk'  opvolger wordt gebombardeerd. Ondanks  zijn overtuigende  herver- 
kiezi  g Z h

er  lot van Maarten Enrirda 
 De Graaf er continu aan herinneren dat Zijn leiderspo5iri geen vanzelfsprekendh

eid is. 
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Verkiezingspainfiet 

Op i november 2002 presenteert D66 haar verkiezingspamflet. Omdat de periode 
tot de verkiezingen te kort is om een volledig nieuw verkiezingsprogramn a  te 
schrijven, is gekozen voor een kort pamflet, waarin in korte, staccato gestelde zin-
nen uiteen wordt gezet waar D66 voor staat. 'We kunnen het niet iedereen naar de 
zin maken. En dat willen we ook niet', zo begint het pamflet, waarin D66 zich afzet 
tegen het politieke klimaat ('de genante politieke vertoning') dat in de voorafgaande 
maanden is ontstaan: 

'D66 is de partij van de nuance. Het redelijk alternatief. Wij stellen maatrege-
len voor die echt werken, en die langdurig blijven werken. Wij houden niet 
van incidentenpolitiek. Wij rennen niet achter de feiten aan. Op ontevreden-
heid reageren wij niet met holle kreten. Wij vinden een grote bek niet hetzelf-
de als daadkracht. Wij huldigen het ouderwetse principe van belofte maakt 
schuld. Wij zijn namelijk fatsoenlijk en we willen dat blijven. Daarom verko-
pen wij de kiezers geen dingen die we niet waar kunnen maken. Of die niet 
helpen.' 12 

In het verkiezingspamflet staan vier thema's centraal: respect en beschaving, verant-
woord leven (duurzame ontwikkeling), investeren in kennis en een andere politieke 
cultuur. Van deze thema's vormen onderwijs en kennis samen het speerpunt van de 
D66-campagne. D66 wil kleinere scholen, meer en beter betaalde leraren, afschaffing 
van het lesgeld en meer vrijheid voor scholen en ouders om het onderwijs invulling 
te geven. De Democraten verzetten zich tegen de bezuinigingen op het onderwijs die 
het kabinet-Balkenende heeft voorgesteld. In het onderwijs moet juist worden gein-
vesteerd, evenals in het behoud en de uitbreiding van natuurgebieden, het bevo rde-
ren van de integratie van immigranten en verbetering van de veiligheid in Neder-
land. 13 

In het verkiezingspamfiet staan enkele opvallende voorstellen, die moeten aange-
ven dat D66 meer is dan een pleitbezorger van staatkundige vernieuwing. Zoals de 
mogelijkheid om studenten via het doen van vrijwilligerswerk een deel van hun stu-
dieschuld terug te laten verdienen. Ook stelt de partij voor om cannabis te legalise-
ren en zo een einde te maken aan de 'verspilling' van geld en menskracht bij de poli  
tie.  Immigranten moeten verplicht een inburgeringcursus volgen en draaideurcrl 
minelen moeten strenger worden aangepakt. Op het verkiezingscongres voegt Ik 
Graaf daar het pleidooi aan toe om de Nederlandse politie, brandweer en ambulan-
cezorg om te vormen tot één grote veiligheidsorganisatie onder leiding van een 
gekozen burgemeester die verantwoording aflegt aan de burgers.14 

De afkeer van de politiek moet volgens de Democraten worden bestreden door 
minder en betere regelgeving, minder bureaucratie, een integere overheid en meel 

inspraak en betrokkenheid van burgers die zelf hun eigen keuzen moeten kunne11 
maken. 
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D66 is anders dan andere partijen. Sociaal-democraten ve
rwachten veel van de 

democraten verwachten veel van maatschappelijke organisaties D66 ve
rwacht  

overheid. Conservatief-liberalen verwachten veel van de markt. Christen 

het meest van mensen zelf. Dat is het i 

Bij de presentatie van het verkiezingspamflet  maakt beoogd lijsttrekker  De Graaf duidelijk dat o66 onafhankelijk de verkiezingen  ingaat. Op vragen van journalisten OF D66 bereid is met het CDA en de vvD te regeren, antwoordt De Graaf dat geen enkele samenwerking  wordt uitgesloten. 16 
Maar tegen het Strategisch Akkoord van het kabinet-Balkenende  heeft D66 veel bezwaren. Dat akkoord, zo stelt De 

Gra later die maand tijdens het verkiezingscongres af 
zal D66 nooit aan een meerderheid helpen. 17 Toch is de dur naar een coalitie met 
CDA en VVD door De Graaf op een kier gezet. Zeker s De Graaf fel reageert  op kritiek van PVDA-lijsttrekker  Wouter Bos, die het sociaal-economische  beleid van D66 bestempelt  als  'zwalkend en niet  curls  is tent'. De 

Graaf mag dan niet met de waan van de dagwillen meewaaien maar 
als crvt en nm bij de verkiezingen  net geen meerderheid hen, kan D66 wellicht een rolspelen. En van D66 een machtsfactor  maken lijkt de enige manier om kiezers weer oog voor de partij te laten krijgen. 

De campagne: Juist nu! 

Uit een N '00-peiling op 12 december 2002, waarin D66 op 5 zetels staat, blijkt dat de partij een maximaal potentieel heeft van 12 zetels (en een minimum van 3 zetels). In een eerdere 
peiling door Maurice de Hond bleek dat zo% van de kiezers de stand-punten van o66 onderschrijven, terwijl nog geen % op D66 zegt te zullen gaan stemmen. 

Die discrepantie zal de partij niet kunnen overbruggen, maar de partij gaat voor 
Tien Kamerzetels is het officieuze  doel van de verkiezingsca mpag ne. Afgaand 

op de peilingen mag de partij echter blij zijn met handhavi
ng  van de huidige  zeven zetels. 

D66 gaat de 
verkiezingen in met de campagneleus 'Juist nu!', waarmee de partij de kkzers duidelijk 

wil maken dat het juist nu belangrijk is om op D66 te stemmen. 
Minder bescheiden slogans zoals 'Het beste alternatie' en 'Het enige alternatie' zijn afgevallen In de aanloop naar de verkiezingen  heeft D66 te kampen met een zichtbaarl1eiClsprobleem 

Aangezien D66 sinds mei De Graaf n 2002 een kleine partij is, wordt iet uitgenodigd om deel te nemen aan de grote
atten  bij de NOs en RIL. Dit komt de NOS op een boze brief van partijvoorzitter Pechtold te staan. 

Pechtoki vindt het onaanvaardbaar dat zendercoördinatoren 
bij de publieke 

Omroep bepalen welke partijen wel en welke niet worden uitgenodigd. Daarmee doen zij aan Politieke beïnvloeding, zo 
meent de partijvoorzitter. Aanwezigheid op televisie is met name in deze campagne van groot belang, want de verkiezingscam-pagne  van 2o03  i5 meer dan ooit een strijd die op televisie wordt gestreden. D66 mag wel aanschrnvei 

 hij enkele debatten op de radio en in actualiteitenprogramms 
Op 
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radio en televisie, maar het grote debat van Radio i en Buitenhof, twee weken Voor 
de verkiezingen, wordt weer zonder D66 gehouden. Daar heeft het campagnetean  
echter iets op gevonden. D66 koopt alle reclamezendtijd vóór en na het debat op 
Deze 'list' levert de partij bijna vijf minuten zendtijd op, waarin De Graaf zonder te 
worden onderbroken door andere lijsttrekkers het standpunt van zijn pal-tij naar 
voren kan brengen en, achteraf, commentaar kan geven op het debat. Voor her ove-
rige moeten de Democraten zich laten zien door aanwezigheid op straat ('fiveren') 
en zich laten horen door free publicüy te genereren. 

Ondanks de afwezigheid bij de grote ljsttrekkersdebatten, slaagt D66 hierin rede-
lijk, mede dankzij het feit dat de campagne vrijwel volledig wordt geconcentreerd 
op het thema 'onderwijs en kenniseconomie'. Van alle politieke partijen wil n66 
veruit het meeste geld (2,5 miljard euro) investeren in het onderwijs. De boodschap 
van de Democraten luidt dat investeren in het onderwijs een investering in de toe-
komst is, noodzakelijk voor herstel van de economie en tevens van belang voor de 
bestrijding van criminaliteit en het herstel van normen en waarden. Dat laatste is 
het antwoord van lijsttrekker De Graaf op de door CDA-lijsttrekker Balkenende aan~  
gezwengelde discussie over normen en waarden. 'Bezuinigen op het onderwijs is 
bezuinigen op normen en waarden', zo verwijst De Graaf naar de bezuinigingen van 
het kabinet. 

Ondanks het feit dat De Graaf en zijn running mate Van der Laan tijdens een aan-
tal televisieoptredens de gelegenheid krijgen om deze boodschap uit te dragen en de 
Democraten met flyers en verkiezingskranten in het hele land campagne voeren, 
resulteert dit niet in een stijging in de opiniepeilingen. De laatste twee weken voor 
de verkiezingen stijgt de PVDA onder leiding van lijsttrekker Bos bovendien zodanig 
in de peilingen, dat de voortzetting van de samenwerking tussen CDA en VVD onder 
druk komt te staan. Als gevolg van deze opmerkelijke ontwikkeling in de kiezers-
voorkeuren vernauwt de verkiezingscampagne zich tot de vraag of er na de verkie-
zingen een centrum-links danwel centrum-rechts kabinet zal komen, welke partij 
als grootste uit de bus zal komen en wie de minister-president wordt. Dit laatste is 
voor D66 aanleiding om kort voor de verkiezingen aan te kondigen dat de partij na 
de verkiezingen een initiatief-wetsvoorstel zal indienen om de rechtstreeks gekozen 
minister-president mogelijk te maken. 'Dezelfde partijen die ervoor hebben 
gezorgd dat deze verkiezingen alleen nog maar gaan over de vraag wie er premier 
wordt, houden al sinds mensenheugenis een echt democratische keuze tegen. Ze 
moeten niet dénken aan een rechtstreeks gekozen minister-president. ( ... ) Als het 
afgelopen jaar iets heeft aangetoond, dan is het wel dat democratische vernieuwing 
harder nodig is dan OOjt.'18,  aldus De Graaf,  die de andere partijen oproept tot het 
sluiten van een 'pact voor een nieuwe democratie', om te voorkomen dat politiek in  

Nederland 'een volkomenfarce' wordt. 
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weken voor 
Zetel minder, partijleider weg 

iet debat 1 
Ondanks de stortvloed aan opiniepeilingen die in de weken voorafgaand aan de ver- 

aa f zonder te 
kiezingen zijn verschenen, kennen de  verkiezingen op de avond van 2?- januari  toch 

arti naar 
nog een onverwachte uitslag.  Dc  PVDA is met een winst van 18 zetels (van 24 naar 42) 

Voor het me- de grote winnaar. Het CDA wordt met 44  zetels echter opnieuw de grootste partij. 

aat('fiyern') De Lor valt terug van 2,6 naar acht zetels, de VVD wint vier zetels en komt  op 28. De 

strijd tussen CDA, PVDA en VVD over de vraag wie de grootste partij zou worden en 

'6 hierin rede- welke regeringscoalities op een meerderheid mogen rekenen, gaat ten koste van de 

,concentreerd kleinere partijen. GroenLinks verliest twee zetels en komt net als de LPF op acht. De  

rtijefl so,  die in de peilingen lange tijd op forse winst stond, blijft uiteindelijk gelijk 

De boodschap  
negen zetels). n66 verliest opnieuw een zetel en komt daarmee op zes zetels. Pro- 

a 

ring i" de toe- centuedi scoort de partij met 4,1% nog net iets lager dan bij eerdere dieptepunten: 

belang \00r e d 9 en 1982 haalden de Democraten eveneens zes zetels met een percentage van in Iq-,/-,
. 

Dat laatste is respectievelijk 4,2 en 4,3. 

al leen e od aan- Als de voorlopige uitslag bekend is, neemt lijsttrekker De Graaf  het woord in het i 

onderwijs is Haagse café  Greve  waar de Democraten bijeen zijn Hij wijt het verlies mede aan 

, het feit dat D66 te weinig gelegenheid heeft gekregen om haar verhaal  te doen en 
r iiWCn van uin m 

aan de strijd tussen de lijsttrekkers Bos en Balkenende. De uitspraak dat D66 in deze 

ti1dns an-  omstandigheden een kabinet van CDA en VVD niet aan een meerderheid zal helpen, 

te en de wordt met gejuich ontvangen, maar het wordt stil als De Graaf uit het verlies van 
b voeren  die ene zetel de onvermijdelijke conclusie trekt s de uitslag zo blijft als hij nu is 

all? itHtk voor CC vs e a' 
zal ik ml)  niet herkiesbaar stellen als fractievoorzitter i9  De Graaf geeft aan wel de 

d intentie te hebben om Kamerlid te blijven maar neemt de verantwoordelijkheid 
Oenc 

d voor het derde verlies van D66 op rij en het tweede onder zijn leiding. Tegen de ver- 

de kiezers wachtingen 1 is het niet Van der Laan die De Graaf opvolgt De dag na de verkie- 

- 

na de verkie zingen kiest de nieuwe Tweede Kamerfractie Boris Dittrich als nieuwe fractievoor- 
er 

eri, welke partij 11,
zitter. 

dt. Dit laatste is 

dat de partij na 

rstreeks gekozen Toekomst of teloorgang? 

er,voor hebben 

er premier o66 wordt wel het ongewenste kind van de Nederlandse politiek' genoemd. De 

keuze  tegen Ze  
Patti)  i altijd achtervolgd  geweest door mensen die het niet konden nalaten om 

) Als het erop te wijzen hoe overbodig de partij zou zijn. Geen enkele partij wordt zo vaak 

1 he vernieuwlfi1r  gevraagd of het flirt eens tijd wordt dat de partij zichzelf opheft Het is het gevolg 

roept tot het van de positie die L,66  zelf koos. In de beginjaren weigerde de D66 een plaats tussen 
oproept 

in 
u  dat Po  

de bestaande partijen in te nemen, nam ze in plaats daarvan alle partijen onder vuur 
en werd de partij een bedreiging voor al deze partijen. In later jaren nam D66 een 
Centrale  positie in het politieke spectrum in en werd de partij wederom een bedrei- 
ging voor partijen zowel ter linker als Ier rechterzijde. Het lag dan ook voor de hand 

at andere partijen zouden proberen om de overbodigheid van D66 duidelijk te 
"Iáen. Dit veridaart ook waarom andere partijen D66 zo vriendelijk benaderen als 
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de partij zich in een electoraal dal bevindt en geen bedreiging vormt en dat de partij 
steviger wordt aanvallen als ze door de kiezers wordt gewaardeerd en wel een bedrei-
ging vormt. Typerend zijn wat dat betreft de opmerkingen van de lijsttrekkers van 
PVDA en vvn tijdens het lijsttrekkersdebat in 1998 (zie hoofdstuk 7) Op paternalis-

tische wijze verklaarden de politieke opponenten dat ze hoopten dat D66 groot 
genoeg zou blijven om het paarse kabinet voort te zetten. D66 moet vooral blijven, 
was de boodschap. Deze dubbele houding die de andere partijen ten opzichte  van 

D66 innemen, ontlokte aan Aad Nuis al in de jaren zeventig de opmerking: 

'D'66 is door anderen nooit zo geprezen als in de tijd dat we nauwelijks meer 
bestonden. Nu we er weer helemaal zijn, roepen de andere partijen bevreesd 
hoe overbodig we eigenlijk zijn.'20  

In de loop der tijd is D66 bij het Nederlandse politieke landschap gaan horen. Na 
bijna 37  jaar moet worden geconcludeerd dat D66 een gevestigde partij is geworden. 
De verkiezingen van 2002 hebben dat aangetoond. Na acht jaar regeren was p66 
voor de kiezers niet meer het alternatief van weleer. De Democraten zijn in de ogen 

van de kiezers tot het politieke establishment gaan behoren, waar PVDA, VVD en CDA 

reeds deel van uitmaakten en waar de protestpartij van 1966 zich tegen afzette. In 
2,002 heerst er opnieuw een anti-establishmentsfeer, kiezers keren zich af van de 
regerende 'paarse' partijen, die elk zwaar verlies lijden. Grote winnaar is behalve het 
CDA ook een oppositiepartij als de si' die, onafhankelijk van welke politieke coalitie 
dan ook, wel een van de  mainstream  afwijkend standpunt weet in te nemen. En een 
nieuwe partij als de LPF zet zich zeer succesvol af tegen de heersende politieke cul-
tuur. 

Dat de vernieuwingsclaim van D66 bij de verkiezingen van zooz door andere pai-
tijen is overgenomen, wil niet zeggen dat D66 geen bestaansrecht meer heeft. Een 
politieke partij kan haar bestaansrecht verliezen, ofwel doordat de partij al haar doe-
len heeft bereikt en zelf deze conclusie trekt, ofwel doordat de partij geen maar-
schappelijke steun meer geniet. De eerste optie is erg onwaarschijnlijk. Geen enkele 
politieke partij heeft ooit geconstateerd dat gij al haar doelen had bereikt en daar-
mee haar bestaansrecht had verloren. Ook D66 heeft deze conclusie nooit kunnen 
trekken, zelfs niet op het absolute dieptepunt in 1974. Zelfs toen de maatschappelij-
ke steun tot bijna nul was teruggelopen, was er bij de Democraten de diepe overtui-
ging dat de partij iets toe te voegen had, een overtuiging die correct bleek toen de 
partij haar maatschappelijke steun het-won tijdens de heropleving van 1976-1977. 

De enigen die derhalve kunnen bepalen dat n66 haar bestaansrecht heeft verlo-
ren, zijn de kiezers. Nu zij D66 hebben teruggebracht naar het niveau van een kleine 
partij dringt de vraag zich op of dat moment niet is gekomen. Het moment waarop 
de Democraten zich zouden moeten bezinnen op hun bestaansrecht. Voor veel kie-
zers is volstrekt onduidelijk waarom men nog op D66 zou moeten stemmen. De  
urge  to  vote  ontbreekt. Voormalig partijleider De Graaf is opgestapt omdat hij niet 
in staat is geweest om zijn partij uit het slop te helpen. Vergeleken met 1994 is, om 
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lat de ptlJ de woorden van de politicoloog 
Ph"iP van  Praag te gebruiken, van het ijzersterke merkartikel D66 niets meer over. D66 

is een b-merk geworden en de  unique selling  
een bedrei-

zor- 
rekkers points uit 1966 

zijn verdwenen. Een combinatie van factoren zal e
rvoor moeten 

 
paterflah1 gen dat mensen zich weer tot D66 

aangetrokkenVoelen Het lijkt een open deur, 
 

1)66 groot 
maar bovenal zal D66 duidelijk moeten 

 maken waar zij voor staat. Haar ideeën en 
 

iral blijen standpunten duidelijk en standvastig  over het vetlicht  brengen. Duidelijk malen 
\' 

waarom het belangrijk is dat er een Partij als 
D66 is. In het verleden heeft n66 aange- 

pzichte v 
mond dat ze juist vanuit de Oppositie 

kan laten zien wat de toegevoegde waarde van de partij is. Ondertussen zal D66 zich 
g: 

moeten heroriënteren op haar rol in de post-
jks 

paarse periode waarbij D66 
als vooruitstrevende ideeenpartij weer centraal moet komen te staan. Daarbij zal D66 zich 

meer dan de afgelopen acht jaar nadrukkelijk bevreesd 
moeten profileren. Ze zal moeten laten zien dat ze nog wel degelijk een vooruitstre

-vende partij is en geen voorhijgestrf Partij. Een k
ritische partij met een eigen 

horen Na mening, in plaats van een Partij die zich als niet-relevant laat we
gzetten. Een partij di e 

n jet verongelijkt doet als ze kritiek krijgt, die zich assertief opstelt, pro-actief is geworddl1  

n was D66 
in plaats van reactief. D66 

zal duidelijk moeten malen waar de partij voor staat als  
 

iii  de ogen  
het gaat om nieuwe thema'

s als veiligheid de multiculturele samenleving, de toe- 
en CDA komst van het onderwijs en de Problemen' 

roblemen in de gezondheidszorg, en om oude the- 
fzette 

ma's als bestuurlijke vernieuwing 
 en duurzam onuvikieling. De in dit boek a In 

beschreven geschiedenis van D66 
laat zien dat de Partij zichzelf ook na de meest seri- euze crises wist te hervinden. De toekomst zal 

 leren of de partij daartoe ook deze 1 1ials'e 

ke coalitie keer in staat is en met de spreekwoordelijke 'Vuist op tafel' de voormalige D66-kie- 
En een zers zal weten terug te winnen. 

en  

i n eke  Cu!- 
In reactie op de spectaculaire verkiezingsuitslag in zooz is van diverse kanten de 

ndere par- 
vraag opgeworpen of er voor PVDA en 

D66 als zelfstandige partijen nog wel een toe-komst bestaat. Een dag na de ver
kiezingen liet Boris van der Ham (als kandidaat 

[,eeft. Een 
nummer acht van D66 in de 

Tweede Kamer gekomen nadat Roer van Boxtel zijn haat doe- 
zetel ter beschikking  had gesteld) g in  een televisie-interview  weten dat hij zich wil 

een maat-  
enkele inzetten 'oor het bundelen van Progressievekrachten  binnen zowel D66 als PA, 

en 
t n da WO en GroenLinks, om gezamenlijk een beweging  te vormen die tegenwicht kan 

e 

it kun° bieden tegen de conservatieve krachten die worden vertegenwoordigd door 
CDA, LOF en (deels) de WD.21  Ook anderen, Waaronder PV

DA-prominent Klaas de Vries, 
ehapPah) 

overtul- suggereerden dat de enorme nederlaag van de 
PVDA en de halvering van D66 aanlei-ding zouden moeten zijn voor een nieuwe progressieve samenwer

king. Nu de PVDA 
k toe" rich  bij de  Ill  eest recente verki

ezingen heeft hersteld, is de vraag wellicht niet  linger  
-1977 

actueel, maar niettemin interessant. Hoe realistisch is het dat de geschiedenis zich  
ft  ve1 

zal herhalen  en er opnieuw een progressieve 
samenwerking  zal  ontstaan? En zal  dit 

klee 
dan de aanzet zij n voor de vorming van een tweepartijenstelsel waarin een progres- 

t waa°P 
sief 

blok en een conservatief blok de dienst uitmen Eén ding is zeker: in een der- veel 
- gelijk Progressief samenwerng5y 

zal er voor D66 geen zelfstandige rol meer hij 0  it  

men. zijn weggelegd 

in dit scenario zullen de Democraten evenals Groenlinks, opgaan '5 001 
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in een grote Progressieve Volkspartij-nieuwe stijl, een veredelde PVDA. De 36 jaar 
oude ontploffingsgedachte van D66 zou daarmee alsnog gestalte krijgen. 

Het is echter zeer de vraag of het zo ver zal komen. Ten onrechte wordt ervan uit-
gegaan dat sociaal-liberalen en vrijzinnig-democraten uit D66 zonder meer op een 
hoop gegooid kunnen worden met de sociaal-democraten van de PVDA, de links-
progressieve coalitiepartij GroenLinks en links-georienteerde liberalen uit de VVD. 

Want ondanks het feit dat er een overlap bestaat tussen al deze etiketten, feit is dat er 
programmatisch nogal wat verschillen bestaan. Op klassieke thema's als vrijheid en 
solidariteit, individualisme en gemeenschapszin blijven de meningen sterk uiteen-
lopen, zich vertalend naar standpunten die door de verschillende partijen worden 
ingenomen. Hoewel de klassieke links-rechts tegenstelling tijdens de meest recente 
verkiezingscampagne weer prominent naar voren is gekomen, is het nogal simplis-
tisch om iedereen die zichzelf 'progressief' noemt, over een kam te scheren. Over de 
vraag wat 'progressief' is, leven bij links-liberale VvD'ers, vrijzinnige D66'ers en bij-
voorbeeld ecologisten uit GroenLinks heel andere ideeën en wat veranderingsge-
zind is, kan per onderwerp verschillen en in de tijd veranderen. Juist hierom wilde 
D66 in het verleden niet kiezen voor etiketten, omdat die slechts verwarrend zou den 
zijn. De recente neiging van veel journalisten en commentatoren om D66 klakke-
loos in te delen bij de 'linkse' partijen is dan ook discutabel en negeert bovendien de 
liberale wortels van de partij. 

D66 heeft zich onder leiding van partijleider De Graaf in toenemende mare 
geprofileerd als progressief-denkende liberale partij. De centrale waarden van liet 
liberalisme, met name individuele vrijheid, de mogelijkheid van burgers om zelf 
hun keuzen te maken, zijn door De Graaf nadrukkelijk op de voorgrond geplaatst 
daarmee een lange D66-traditie voortzettend, want D66 staat al bijna 37  jaar voor 
individuele keuzevrijheid. Dit uitgangspunt is leidend geweest in vele standpunt-
bepalingen van de partij, of het nu ging om abortus, euthanasie, homohuwelijk 
schoolkeuze of staatsrechtelijke hervorming. D66 is altijd van mening geweest dat 
niet staat, kerk of partij de keuzen voor de burgers moest bepalen, maar dat de bur-
ger zèlf in staat gesteld moest worden om zijn of haar keuzen te maken en hier ook 
zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. De overheid dient hiervoor de kaders te 
creëren. Dit was de belangrijkste boodschap in het Appèl en dat is het na 37  jaar nog 
steeds. D66 is daarmee een echte liberale partij, een positie die de partij echter nau-

welijks durft te claimen.22  

En misschien is dat ook maar beter. Wil D66 ook in de toekomst een alternatief 
blijven vormen voor de grote politieke stromingen in de Nederlandse politiek, dan 
zou de partij zich beter kunnen beroepen op haarwortels in het vrijzinnig-democra-
tische gedachtegoed. De opkomst van de LPF en thema's als vreemdelingenbeleid en 
criminaliteit hebben de VVD tot een 'ruk naar rechts' gedwongen, die onder leiding 
van partijleider Zalm gestalte heeft gekregen. Hierdoor is meer ruimte ontstaan tus-
sen het conservatieve vrije-marktliberalisme van de VVD en het vrijzinnig_democra-
tische gedachtegoed van D66. De conservatief-liberale koers van de VVD biedt D66 
de gelegenheid om de vrijzinnig-democratie een onderscheidende positionering te 
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deling van vrijzinnig-democraten  

geven in het Politieke krachtenveld D66 
ZOU 

de basis kunnen vormen Voor een 
bun- die tevens appelleert  aan progressieve VVD'ers en 

liberaal georienteerde PvDA'ers. Een dergelijke bundeling  van krachten dient niet onder het mom van progressief versus conse
rvatief te worden gevormd maar al

s  vrijzinnig-democratisch alternatief 
Voor het conservatief_liberalisme een Positione-ring die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de Britse 

 Liberal Democrats  en de Duitse  
FDP. Op basis van ervaringen 

 in het verleden en de huidige zwakke p ka 
n  
n terecht de vraag worden opgeworpe

n ositie van D66 
ofD66 als Partij wel in staat is om als basis va een dergelijke concentratie te fungeren. De kans dat 

D66 ooit groot genoeg zal  Mil  om eigenstandig  een doorbraak te bewerkstelligen  (denk aan 1994) lijkt i verder weg dan  ooit. Opnieuw lijkt een buit n 2003 
enparlementaire beweging die dwars door de bestaande partijen loopt de Oplossing. Een 

variant op de conservatieve 
Edmond Burkestichting  Zou een begin kunnen zijn. 

Na her vertrek van Hans van Mierlo heeft D66 een transformatie ondergaan. De 
partij heet nu 'sociaal-liberaal', heeft haar uitgangspunte

n  vastgelegd en de partijor_ ganisatie is gemoderniseerd 
De belangrijkste stimulans  voor die transformatie is her aan treden van een nieuwe generatie D66'er

s  die met Opschudding hun Visite-kaartje hebben afgegeven
. De oude generatie heeft het Politieke toneel verlaten De dertigers van 1966, een elite van intellectuelen  uit het Amsterdamse grachtengordel_ gebied, hebben plaatsgemaakt  Voor de dertigers  van flU, voornamelijk afkomstig  uit de gelederen van de Jonge Democrate

n  en Opschudding. In haar bijna 37-jarig bestaan is D66 
geëvolueerd van een radicaal-democratische vernieuwingsbeweging 

die zich keerde tegen ideologische machtspolitiek door verstarde partijbureaucra_ 
tieen tot een gevestigde partijorganisa

tie 
 in het midden van de politiek die streeft naar verwezenlijking  van haar ideeën  middels regeringsveran twoordelijkheid. Een partij die aanvankelijk tegenover  de andere  partijen stond, maar steeds meer haar 

plaats tussen de bestaande partijen heeft gevonden. De illusie om met een grote 

ontplofhng in één keer de gewenste veranderingen tot stand te kunnen brengen, is verdwenen. Wat is 
gebleven is de houding in de politiek, de manier waarop 

D66 Politiek bedrijft. D66'ers 
zijn mensen die Wars zijn van dogmatiek en niet willen kie- zen tussen het sociale stempel van dogmatiek 

 links' of het ongeremde vrijheidsden 
ken 

van 'klassiek 
 rechts'. De Democraten omschrijven  het zelf als 'liberaal van gedachte, sociaal 

 van gevoel'. Niet voor het eerst i haar bestaan staat D66 anno 2003 voor de moeilijke  opdracht  om op een nieuwe  en vernieuwende manier vorm te geven aan de toekomst van dit gedachtegoedDeze  taak is op onnavolgbare Wijze verwoord doorjan Glastra van Loon bij 
zijn afscheid als partijvoorzitter in 1979: 

Democra at 
 zijn is beslist niet zomaar iets. Het vereist een mentale instelli

ng  van openheid en tolerantie, maar ook van kritische 
waakzaamheid  en bereid-heid zich alçtiek voor het behoud en het 

 fu  nctjoneren van de democratie in te Zetten D'66 kortom 
 staat voor een appèl dat een beweging  werd en voor een 
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beweging die een partij werd - maar een partij die niet ophield en niet op mag 
houden een appèl en een beweging te zijn.' 23 

6 ~1(2ah doe-  Lk&  t12/ 

zati 

poL 

Thi 

exL 

resi 

Pro 

del 

ecn 

430 

Bet we 

Demo 

resul t( 

sky h 
COUflC 

whelu 

ever)' 

founc 

20d t1 

sPec C 

existi  
Th  

lows: 

sever 

ing C 

on t 

man 

cal p  
Dut  

vive 

part 



1tIuJü19*4  

Between ideal and illusion deals with the history of the Dutch political party  
Democraten  66 (or Democrats 66), founded October 14, 1966. The new party 
resulted from the 'Initiative Committee D'66', that had gathered in the Krasnapol-
sky hotel in Amsterdam in April of that year, on the initiatiative of former city 
council member Hans Gruijters. The foundation of the party followed the over-
whelming response the Initiative Committee received to their pamphlet 'Appeal to 
every Dutchman who is worried by the serious devaluation of our democracy. The 
foundation of D66 was induced by what has become known as 'the roaring sixties' 
and the party can therefore be considered to be the political translation of the mas-
sive expression of dissatisfaction with the functioning of democracy and with the 
existing structures in Dutch society in the mid-sixties.  

Th  is book gives an overview of nearly 37  years D66, dealing with all highs and 
lows: the creation of the party, the participation in government in the sixties and 
seven ties, the crisis and near-death experience in 1974, the electoral loss after hold-
ing office in the early eighties, the historical victory in 1994, the internal criticism 
on the inadequate  par ty organisation, the call for clear position-taking and the 
many discussions over a declaration of principles. Attention is also paid to the politi-
cal programs, election campaigns and election results. History shows that only few 
Dutch political parties that have emerged during the sixties and seventies, have sur-
vived. Therefore, this book is also a case study of ups and downs of new political 
parties that enter the political arena. 

Since the foundation D66 has had three major goals: to attain radical democrati-
zation of polititics as well as society, to establish a break through in the the party 
Political set-up and the replacement of ideological politics by pragmatic politics. 

t Three goals that result in just as much dilemmas. Through the nearly 37  years of the 
t existence  of D66, from the Appeal to the 'insane adventure', from the crisis to the 

resurrection , from the reasonable alternative to the fiasco of holding office and 
from'different politics' to the 'purple coalition', three subjects have dominated the 
debates  in D66: the layout of the party organisation, the political strategy and the 
embedding of the partys principles. These three subjects, that are like threads in the 

mag 
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history of D66, show how the party during its existence has struggled with the goals 
mentioned. 

First of all, D66 pleaded for radical democratization of politics and society: the new 
party wanted citizens to be more included in the political decision-making and to 
increase participation. The Democrats wanted to set the right example and applied 
this goal in their own party organisation. Decision-making had to take place by 
means of direct democracy in order to include as many people as possible. The ideal 
of internal party democracy is, however, at odds with the need for an effective parry 
organisation and a decisive decision-making process. This study shows that the lim-
ited number of (cadre) members that participate in the decision-making process at 
conventions, the fully loaded agendas at these conventions, the formally equal hut 
in practice larger influence of prominent party figures and the influence of the parry 
executive do harm to the pursued ideal. The same goes for the procedure for the 
nomination of candidates: the commission that advises the members how to vote 
has much influence and relatively few people use their right to vote. Furthermore, 
the low level of organisation (the number of members in relation to the number of 
voters) leads to substantial organisational and financial risks and limitations. D66 is 
consequently faced with the expectations people have of a large party, while being a 
small one. Finally the internal relations are characterized by the primacy of the par-
liamentary party, a subsidiary role for the party executive and a dominant role for 
the party leader. 

The party organisation has always been one of the major subjects of discontent 
within D66. Time and time again executive committees have been established to 
investigate the shortcomings of the party structure. Eveytime proposals for 
improvement were made, but the party has never decided to radically change the 
party structure. Proposed changes pointing towards a stricter formal structure or 
professionalization were commonly considered tot contravene the lose volunteer 
organisation that D66 is. The Democrats have really continued to be the political 
amateurs they were in 1966. Moreover, the party consists of different kinds of peo-
ple, individualists, non-conformists, a little bit anarchistic and hard to align. In fact, 
they all would like to have their own little party. Decentralization ofresponsabilities 
is symbolic for the openess and approachability of D66. According to the Demo-
crats these characteristics should not be restricted by formal structures, a view that 
ignores the fact that structures can improve the approachability and the effective-
ness of the role of the individual member. One might conclude that as a pilot pro-
ject of a national system of direct democracy D66 has proven that the pursued ideal, 
an equal vote for every individual, remains an ideal that is hard to achieve. 

Secondly, D66 wanted to break through the party political set-up in The Nether-
lands. In order to do this, they decided to pose an electoral threat to the existing par-
ties, hoping to be like a crowbar and compel other parties to adapt. But since D66 
does not have an absolute majority, the party can not bring about changes like that 
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all by itself. Moreover, the choise to establish a political party meant that D66 

became a player in the political arena the party opposed. 
Since the foundation of the party, D66 has consequently pursued the break 

through of the political set-up. In the beginning this was tried by inciting a party 
reshuffle (in the words of party leader Van Mierlo: 'to blow up the existing order'). 
After it appeared that this did not work out, D66 tried to establish a parliamentary 
ma j ority by seeking cooperation with other parties and directly confronting the 
voters with the question of who would exercise power after the elections. Mean-
while the party tried to reform government legislation, but these efforts were 

repeatedly blocked by a parliamentary majority. Van Mierlo's successor as party 

leader, Terlouw, laid less emphasis on the break through of political relations, but 
after the return of Van Mierlo ;,his goal was again put on the forefront with the strive 
for a purple coalition'. The realization of this coalition in 1994 meant the definitive 
break through in the political relations in The Netherlands and the crowning glory 
of the break through efforts of the Democrats. 

Through the years, D66 has developed from an initially radical-democratic move-
ment for renewal, that tried to place its ideas on the political agenda, into an estab-
lished political party for moderate, left wing liberal voters. Except for the views on 
democratization, that have remained radical, the ideas of D66 are a mixture of liber-
al notions like self-determination and freedom of choise and social or 'leftist' views 
on equality, solidarity and environmental protection. D66 has positioned itself 
amongst the other parties, that have increasingly become 'social-liberal' as well, 
while remaining opposite to the others parties considering its radical-democratic 
views. 

To understand D66, one needs to see that for the larger part of its existence the 
party has had two wings. One wing considered n66 to be a temporary movement 
(Van Mierlo's 'Gideon's Gang'), that no matter what should not behave like a nor-
mal political party and that should be disbanded once the goals would be achieved. 
The other wing consisted of people who in the course of time gained political en 
executive positions, in regional and city councils, and who regarded D66 as a nor-
mal political party that played a distinctive and remaining role in Dutch politics. 
The longer the party existed, the more influential the latter group became. More 
and more parry nembers got to hold positions and the party became more and 
more institutionalized. Only recently, in 1997, with the emergence of the  
Opschudding'  (literally: shake up) movement within the party, marking the rise of 
a new generation of Democrats, coinciding the leaving of Van Mierlo, who epito-
mized the wing that considered D66 a temporary movement, this discussion has 
come to an end. 

Thirdly, u66 strived for politics to be based on pragmatism instead of, in the 
Peniocrats' view, outdated and rigid ideologies. Therefore the party for a long time 
refuse

d to make a chaise between the existing ideologies and initially decided not to 
5n e a declaration of principles. At the same time the Democrats had to make their 
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own identity clear and specify what basic values the party based its policy on. The 
pragmatic mentality of the Democrats and their aversion to ideologies are probably 
the most essential characteristics of D66. D66 has never made (or wanted to mixe) 
an exclusive choise between the three major ideologies that have dominated Dutch 
politics during the last century. At the same time it has become apparent that prag-
matism' hardly appeals to the larger public. Pragmatism is just away of dealing with 
political and social issues and democracy is nothing more than the preferred wa of 

decision-making. The Democrats have always made things difficult for themselves 
by not wanting to be associated with ideological terms or labels. And although the 
Democrats refer to the fact that they do not have a rigid declaration of principles, 
they do use terms like 'basic assumptions', 'principles' or 'basic values'. It was only 
fl 1997 that the Democrats 'capitulated to the system' and addopted the term 

'social-liberal' as their ideological label. In 2002 this indication has even  heen  

embedded in the statutes of the party. By doing so the Democrats have laid down 
what has been practice for years and and solved this dilemma (at least for the time 

being). 

The history of D66 is a history with varying success. However, the much much pre-
dicted downfall of D66 is still awaited. Despite serious fluctuations in electoral pop-
ularity. D66 is the only new political party from the sixties and seventies that has 
been able to maintain itself. After the leaving of Van Mierlo D66 has undergonl2a 
transformation. The party is now called 'social-liberal', has embedded its principles 

in its statutes and the party organisation has been modernised. The main stimulus 
for this transformation has been the rise of a new generation of Democrats, marked 

by the manifestation of  'Opschudding'.  The old generation has left the stage. The 
Democrats who were in their thirties in 1966, an elite from the old centre of Arns 
terdam, have made room for the Democrats who are in their thirties now and whose 

roots lie in the organisation of the  Jonge Democraten  (Young Democrats) and  

Opschudding.  
After nearly thirty years n66 has become a grown-up party. Evolved from a  rad  t-

cal-democratic movement for renewal that opposed ideological politics by rigid 

party bureaucracies into an established party organisation in the centre of Dutch 
politics that pursues the realization of its ideas through the responsibility of govern-

ment. A party that was initially positioned opposite to the other parties but that 
gradually has found its place amongst them. At the same time D66 remains the 

unwanted child of Dutch politics. The party has always been confronted bypeopk 
who cannot refrain from pointing out that D66 is redundant. No other party is SO 

oftenly asked when it will disband. 
D66 was also confronted with the dilemma that all new political parties are con-

fronted with, namely either to strictly hold on to its goals, with the risk of a short 

lifetime, or to let go of its goals in order to survive. The Democrats let go 0f their 

idea of a temporary movement, but refused to give up their three original goals. For 

a long time they tried to put these into practice, resulting, as has been mentioned, in 
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three dilemmas that each for itself are not new, but in combination  indeed  uni  
for D66. By applying  their Political and social gods to que 

 own Party Organisation,  the Democrats experienced the problems  of their own proposals  and the dilemmas they bring  along
. These dilemmas form a thread through the history  of D66, with 

the for 
the Democrats characteristic electoral wave-like  motion as a marking  line between ideal and illusion. 
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nieuws om 13.00 uur op televisie bekendmaakte. 
(p.i8) 
64 Zie: de Volkskrant, 19 december 1966 
65 Interview Hans van Mierlo. Zie ook:  Voss  

(1981), p.28 
66 Interview Hans van Mierlo 
67 Idem. Zie ook:  Voss  (1981), p.28 en Bank 
(1976) 
68 Ibidem 
69  Ibidem 
70 Politiek Program van de Democraten '66 
(1966) 
71 Zie: Brants e.a. (1982), p.27 
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72 Martin  Veltman  in Haagse Post, 25 februari 

1967 
73 Tekst verkiezingsaffiche rZ66 Tweede-Kamer-

verkiezingen 1967 
74 Tekst reclameborden n'66 Tweede-Kamerver-

kiezingen 1967 
5 Zie: Vrije Universiteit (1967). Wat betreft de 

presentatie van de partij via de televisie behaalt 

266 na de  API'  (zo%) met 19% de op één na 

beste score 
Leen Timp in Haagse Post, 25 februari 1967 

Idem 
m Interview Jan Huijgens. Over de gebrekkige 

ocganisatie zie ook: Hoogendijk (iyi), 9.130-131 

'Idem 
'° Zie ook: KILA 1967/113-118 

si Zie: Brants ca. (19821 p.52 en Gruijters ca. 

(1067), p.8i 
Zie: Algemeen Handelsblad d.d. 15 september 

t g66 en de Volkskrant d.d. 16 september 1966 

iij Nederland, ti maart 1967-  Zie ook: inter-

view Hans van Mierlo 
Vrije Universiteit (5977), p.161, Overigens 

geldt de hoge mate van vertrouwen in partijleider 
Van Mierlo uitsluitend voor degenen die op D'66 

hebben gestemd. Slechts één procent van het 
gehele electoraat noemde Hans van Mierlo als  

politick  leider, tegenover de z% die het vertrou-

avro uitspraak in premier Zijlstra. Zie: Vrije Uni-

verb eel  (1977), p.64 
"Interviews Peter  Baehr  en Henk Zeevalking 

"I5bw York  Times,  57 februari 1967 

' Zie: de Volkskrant en Algemeen Handelsblad, r6 

februari 1967 - 

vs De 71/egraaf 16 februari 1967 
"Algemeen Handelsblad, i6 februari 1967 
'° Zie: Vrije Universiteit (2977) en Kennedy 

('995) 

Zie: Vrije Universiteit 38% daarvan is 
gericht tegen het bestaande bestel, 22% tegen de 
gevestigde partijen. 
' Zie: 1tf1A 5967/II3-It8 
"Zie: Vrije Universiteit (i) 

Zie ook: Kennedy (1995) 
99v riilLSnivsersiteit p.254 
96  Idem 
97 23,5%  vats  de D'66-stemmen is afkomstig van 
de confessionele  partijen, 25,7% van PVDA, PSP en 
CPN ets eenderde van VVD en  BP.  Zie: Vrije Uni-
versiteit (SCTV 

98 Zie: Vrije Universiteit (sg) Van de D'66-
stemmers ziet 43% de vvo als meest voor de hand 
liggende regeringspartner voor de Democraten, 
tegen 39% voor de PVDA. 
°' Zie: Vrije Universiteit (i) 
100  Van Praag (1990), p-40 

101 Zelfs in 1990 en 1995 spreken respectievelijk 
de politicoloog Van Praag en de historicus Bos~  
mansnog in deze bewoordingen over de verkie-
zingen van 1967. Zie: Van Praag (igio), p.35 en 
Bosmans (1995),  p.8o 
102 de Volkskrant, 16 februari 1967 
103 Zie: Vrije Universiteit (g).  Ook Righart 
wijst op het feit dat de confessionelen slechts 68 
zetels overhouden. Voor het eerst sinds 1918 is de 
confessionele dominantie gebroken. Dit gebeurt 
vrij plotseling; in voorgaande verkiezingsuitsla-
gen is hiervan nog geen voorbode te zien. In 5963 
haalde itva nog een recordaantal van 50 zetels. 
Zie: Righart (i), p.6. Ook voor Lijphart is 
dit reden om in het kader van de verkiezingen 
van 1967 van een 'omslagpunt' te spreken. Zie: 
Lijphart (1992) 
104  Zie ook: Righart (19), p.210 
105 Kennedy (1995), p.II2 
106 Vrije  Universiteit p.225 
107 Zie: 1(1-IA 1967/113-118 
108 Idem 
109 Van Praag bevestigt het gesprek tussen Den 
Uyl en Van Mierlo. 'Zowel politieke als electorale 
overwegingen speelden een rol bij dit opmerke-
lijke initiatief van Den Uyl', aldus Van Praag 

(1990), p.48. Zie ook: Jansen van Galen en Vuijs-

je (1985), p.136-137 
110 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Jansen 

van Galen en Vuijsje (2985), p.136-137 
111 Zie ook hoofdstuk 3.  Zie ook: Van Praag 
(1990), p.48-9, Klaassen (z000), p.zo en inter-
view Aad Nuis 
112 Zie: 1(1-iA 1967/113-118 
113 Maas (1982) 
114 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Zijlstra 
(1992), p.190. Zijlstra schrijft hier: 'Van Mierlo 

vertelde mij iets over de wezenlijke doelstellingen 
van zijn partij. Hij verklaarde, dat zijn partij als 
hoofddoel had de bestaande partijen op te bla- 
zen.' - 

115 Interview Hans van Mierlo 
116 In zijn memoires schrijft Zijlstra letterlijk: 
'De gesprekken met de fractievoorzitters van de 
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kleine partijen (wo. D'66 - vdl) waren best aardig 
maar voor de formatie verder niet relevant.' Zie: 
Zijlstra (1992) 

117i K/lA 1967/437 
118 Veldkamp marktonderzoek i.o.v. sean, zie: 
Democraat, jaargang i, nummer 3,  pit 
519 Interview Hans van Lookeren Campagne 
125 Zie: Secretaris politiek Van Beekhuizen in: 
Democraat, jaargang t, nummer 5' p., partij-
voorzitter Van Lookeren Campagne in: Demo-
craat, jaargang i, nummer s p.s en partijvoorzit-
ter Beekmans in Democraat, jaargang 2, nummer 

4 
121 Idem 
122 Zie onder meer: Democraat, jaargang i, num-
mer4,p.14 
123 Democraat, jaargang t, nummer 2, p.3 
124 Zie: Democraat, jaargang z, nummer 7,  p.16 
en Democraat, jaargang 3,  nummer  7,  p. 16 
125 Voor bijdragen aan deze discussie zie het par-
tijorgaan Democraat, jaargangen 1967-1968. Zie 
onder meer : 'Discussie over partijstructuur', in: 
Democraat, jaargang i, nummer z, p.-6 en 
Democraat, jaargang i, nummer 3, p.4-7 en  Voss  
(1981), p.61-64 
126  Zie KHA 1967/772 
127 Zie onder meer partijvoorzitter Rignalda in: 
Democraat, jaargang i, nummer i, p.3 en partij-
voorzitter Beekmans in Democraat, jaargang 2, 

nummer 4 
128 Zie onder meer Hans Moerkerk in 
Democraat, jaargang i, nummer 7  p.8-9. De 
Amsterdamse afdelingsvoorzitter werpt zich 
vanaf het begin op als pleitbezorger von snelle 
veranderingen. Volgens hem gaat het allemaal te 
traag en laat het hoofdbestuur onduidelijkheid 
bestaan over de rol en positie van D'66. Zie ook: 
Secretaris politiek Van Beekhuizen in: 
Democraat, jaargang i, nummer 5,  p.4, partij-
voorzitter Van Lookeren Campagne in: Demo-
craat, jaargang i, nummer 5, p.5 en partijvoorzit-
ter Beekmans in Democraat, jaargang 2, nummer 
4enVoss (1981), p.56-57 
129 Zie: Verslag ALv Arnhem, in: Democraat, jaar-
gang 2, nummer 3, p.10-li 

130 Zie: interviewJan Huijgens 
131 Zie: interviews Hans van Mierlo en Jan Huij-
gens 

132 Zie: interview Jan Huijgens en  Voss  (1981), 

P-33 

133 InterviewJan Huijgens 
134 Jan Vis in:  Voss  (1981), p.34-35 
135 Zie: Hans Gruijters in Democraat, jaarpang  1, 
nummers, p.12 

136 Zie: Secretaris politiek Van Beekhuizen in: 
Democraat, jaargang I, nummer 5' p.4. partij-
voorzitter Van Lookeren Campagne in: 1)ci2o-

craat, jaargang i, nummer 5, p.5, en partijvoc ccie-

ter Beekmans in Democraat, jaargang 2, nummer 

4 
137 Idem 
138 Notulen vergadering dagelijks bestuur  if  mei 
1968 en hoofdbestuur 4  juni 1968, archief A. 
Meerburg en N.F.I.  Schwartz  
139 Notulen vergadering hoofdbestuur 27 mci 
1968,  arch  iefA. Meerburg en NFl.  Schwartz  
140 InterviewJan Huijgens 
141 Brief dagelijks bestuur aan de afdelingsbcsm-
ren, 18 februari 1968, archief A. Meerburg en 
N.F.I.  Schwartz  
142 Democraat, september 1968, p16 
143 Democraat, jaargang i, nummer 3' P.3  ens  
144 Idem 
145 1bidem 
146 Brief hoofdbestuur n'66 aan de minister vais 
Binnenlandse Zaken, 6 april 1968, afgedruke in 

Democraat, jaargang i, nummer 9, p.6-7 
147 Idem 
148 Over het ontstaan van de icvp-radicalen, zie 

onder andere: K/lA 5968/165-368 en Klaasscit 

(2000) 

149 Interview Hans van Mierlo 
150 Brief hoofdbestuur n'66 aan de leden, 1 sep-

tember 1967, archief A. Meerburg en N.El.  

Schwartz  
151 Idem 
152 Zie: Van Praag (1990), p.46 

153 Zie: Van Praag (1990), 

154 Zie voor bijdragen aan deze discussies het par-
tijorgaan Democraat, jaargangen 1967 en 1968 
155 Idem 
156 Notulen vergadering dagelijks bestuur 25 juni 

1968, archiefA. Meerburg en N.F.I.  Schwartz  
157 Verslag vergadering hoofdbestuur en de voor-
zitters van de landelijke werkgroepen op 2 juli 

1968, archief A. Meerburg en N.RI.  Schwartz  
158 Zie: interviewAad Nuis 
159 Inleiding bij de congresresoluties t.b.v. de 
Algemene Ledenvergadering 13-14-I5 september 

1968, afgedrukt in Democraat, september 1968 
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160 HO-resolUtie i t.b.v. de Algemene Ledenverga-
dering op 13-14-15 september 1968, afgedrukt in 

Democraat, september 196$ 
561 Idem 
162 Bijlage bij HO-resolutie t t.b.v. de Algemene 

Ledenvergadering op 13-14-15 september 1968, 

afgedrukt in Democraat, september 1968 

163 HO-resolutie z t.b.v. de Algemene Ledenverga-

dering op 13-14-15 september 1968, afgedrukt in 

Democraat, september 196$ 
164 Inleiding bij de congresresoluties t.b.v. de 
Algemene Ledenvergadering 13-14-15 september 

5968, afgedrukt in Democraat, september 1968 

165 Verslag ALV Leiden, in; Democrqat, jaargang i, 

nummer  it,  p4-6. Zie ook; KLM 1968/649-650 
66 Van Mierlo (1968). Zie ook; KHA 6968/649- 

6 ço 
"Naar aanleiding van her rapport 'Een stem die 

seir' besloot het PvDA-congres in november 1967 

om contact te zoeken met verwante groeperingen 

om voor de komende verkiezingen te komen tot 
een progressieve concentratie. In juni 1968 wor-

den de partijbesturen van D'66, eva en ese uitge-

nodigd voor een gesprek. Zie; Van Praag (1990), 

p.75 en KLL4 1968/648-649 
Zie ook; Van Praag (1990), p.72 en Klaassen  

180 Verantwoording hoofdbestusir o 
. a. '.. de 

gesprekken aan de basis, in Democsaat, jaargang 
3, nummer i P-7 en Democraat, jaargang 3, num-
mer4, p.9 
181 Idem 
182 Partijvoorzitter Jan Beekmans in Democraat, 
jaargang 2, nummer 4, p.4 
183 Partijvoorzitter Beekmans stelt in het partij-

orgaan Democraat begin 1969 dat n'66 'een bij-
zonder moeilijk jaar achter de rug heeft. ik ben 
blij dat we uit de verschrikkelijke schulden zijn.' 
Democraat, jaargang 2, nummer 4, p.4 
184 Zie; Democraat, jaargang 3,  nummers,  p.7 
185 Zie; Nieuw Rotterdamse Courant d.d. 7maart 
1970, de Volkskrant d.d. 9 maart 1970 en Trouw 
d.d.  ii  maart 1970 
186 In een reactie laat het hoofdbestuur van n'66 
een verklaring uitgaan (gedateerd 8 maart 1970), 

gevolgd door een brief van het dagelijks bestuur 

aan het bestuur van de osve. 
187 Haarlems Dagblad, 11 maart 1970 
188 Zie; KHA 1970/198-200 

189 Idem 
190 Het Vrije Volk d.d. 19 maart 1970 

lg'Algemeen Dagbladd.d. 19maart1970 
192 Zie; KLL4 1970/422 

193 Motie 24 a ten bare van de Algemene Leden-

vergadering op 3,4  en 5 april 1970 
194 Idem 
195 Zie; KHA 1970/422 
196 Weekblad Elsevier, april 1970 

197 De Telegraafd.d. 6 april 1970 
198 Trouw d.d. 7  april  1970 
199 Zie verslag discussiecongres Haarlem, in; 

Democraat, jaargang 3, nummer 8, p.2-7. Zie 

ook; KHA 1970/423 
200 Idem 
201 Ibidem 
202 Zie voor een analyse van het discussiecongres 

ook Vis in; Algemeen Handelsblad, 11  mei  1970 
203 Zie KHA 1970/374-376 
204 Idem 
205 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op 13-14-15 

december 1969 
206 Zie; KHA 1970/101 
207 Democraat, jaargang ie, nummer 3 
208 Idem 
209 Zie;  Voss  (1981), p.74-77. 

L000i, p.2,6-28 
Communiqué hoofdbestuur D'66, 25 januari 

196), afgedrukt in Democraat, jaargang 2, num- 

mer '6  p.22. Zie ook; Van Praag, p.z 
'° Parsijvoorzitter Jan Beekmans in Trouw, 64 

jaouars 1969. Zie ook; KHA 1968/648-649 

Zie onder meer; Trouw en De Telegraafd.d. 21 

august09 r968. Zie ook; Van Praag (1990), p.$3 
572 Verantwoording hoofdbestuur naar aanlei-

ding van congresresolutie 2a, in Democraat, jaar-
gangs, nummers, p.5-6 
'Jdeni 

Ibidem 
Ibidens 

les Veranrsvoording hoofdbestuur n.a.v. de 

gesprekken aan de basis, in Democraat, jaargang 
3, slummer 5 9.7 

m Idem 
Deoioeiszeie, jaargang 2, nummer 8, p.7 

75 
 Middels een tweetal persberichten op respec-

11eve1s1k 8 en augustus 1969 maakt het bestuur 
bekend dat er informele gesprekken worden 
gevoerd  suer  hct 1  i )c. Zie; Democraat, jaargang 2, 
nunmer 9, p 
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210 Persverklaring van het hoofdbestuur van 
D'66, 21 september  1970.  Zie ook: K[IA 1971/216 
211 Idem 
212 Idem 
213 Hans van Mierlo in een televisie-interview op 
zi september  1970.  Zie: K/-IA 1971/216 
214 Zie onder meer: de Volkskrant en Haagsche 
Courant d.d. 22 september 1966 en Het Parool 
d.d. 2 oktober 1970 
215 De Telegraaf d.d. 28 september 1970 en De 
Tijdd.d. 23 september  1970  
216 Zie: K.BA 1971/231 

217 Zie: K/-lA 1971/216 
218 Motie nummer 9  t.b.v. de Algemene Leden-
vergadering op 13-14-15 december 1969 
219 Zie: .K1141970/i01  
220 Zie: interview Aad Nuis 
221 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op 13-14-15 

december1969 
222 Zie onder meer: Algemeen Handelsblad, de 
Volkskrant en De lijdd.d. 17  november 1970  
223 Idem 
224 Beleidsplan D'66. Schets voor een regerings-
beleid in de periode 1971-1975 
225 Zie onder meer: Het Parool d.d. 18 november 
1970, de Volkskrant en De Tijd d.d. 17 november 
1970 

226 Algemeen Handels bladd.d. 17  november 1970  
227 Bericht van de Programmacommissie aan het 
hoofdbestuur, archief D'66 
228 Zie toelichting hoofdbestuur op verhouding 
partijprogramma-beleidsplan, in: Democraat, 
jaargang 5,  nummer  3  (bij congresstukken) 
229 Zie: Verslag ALV Den Bosch, in: Democraat, 
jaargang 5

, nummer 6, p.5-9 
230 De program-partij D'66 en de beginselpartij-
en 
231 Zie ook: Democraat, jaargang 3,  nummer  9, 
P.5 
232 Inleiding Politiek Program van de Democra-
ten '66 
233 HB-resolutie t.b.v. de Algemene Ledenverga-
dering op 19-20 december  1970  
234 Idem 
235 Van Praag spreekt van 'een drastische wijzi-
ging in de partij-politieke strategie' van D'66. 
Zie: Van Praag (1990), p.8. Ook  Voss  spreekt in 
dergelijke bewoordingen over de koerswijziging. 
Zie:  Voss  (1981), J.74 

236 Zie: KHA 1971/216 
237 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op 19-20 decem-
ber1970 
238 Zie: Kennedy (is),  p.I82 

239 Zie ook: Vis, n'66 en het vraagstuk van poli-
tieke en staatsrechtelijke vernieuwing 
240 Interview Van Mierlo en Jan Beekmans in 
Democraat, jaargang i, nummer ,o, p.6 
241 Zie ook: Trouw, 16 september 1968 

Hoofdstuk : 

Democraat, jaargang 12, nummer 4, P. 10-II  

'Algemeen Handelsbladd.d. 21 december 1970 
De Telegraafd.d. 21 december 1970 
Het PVDA-bestuur had vooral bezwaar tegen het 

voorstel voor de oprichting van een nieuwe Orga-
nisatie naast de bestaande partijen waarin de 
progressieve samenwerking vorm zou krijgen en 
die een deel van de bevoegdheden zoals de kandi-
daatstelling zou overnemen. Zie: Van Praag 
(1990): p.72-73 en la-IA 1970/139-140 

Zie ook: Van Praag (1990), p.73 
6 Zie: K/IA 229/1971 

Zie: Democraat, jaargang 4,  nummer  3,  p.6-7. 
De partijraad van de PVDA had het partijbestuur 
in september 1970 al de opdracht gegeven om na 
het mislukken van het mie opnieuw het gesprek 
aan te gaan met is'66, PPR en pp om de mogelijk-

heden voor samenwerking te onderzoeken. Van 
Praag (199o)9p.82 
8 Notulen vergadering hoofdbestuur 2 februari 

'97' 
Het tweede gesprek vindt plaats op 27 januari 

het derde op  februari. Zie ook: Klaassen (2000), 

P-46  
10 Communiqué ii'66 d.d. 2 februari 1971'  in 

archief A. Meerburg en B.  Schwartz.  Zie ook: 
Van Praag (1990), p.84-85 
11 Idem 
12 Van Praag bevestigt dat deze randvoorwaarden 
zijn bedongen door Van Mierlo. 'Op de definitie-
ve formulering van het voorstel had D'66 veel 
invloed.', zo stelt hij verder. Zie: Van Praag 
(1990), p.85, en verder: Vrij Nederland d.d. 6 
maart  1971  en Haagse Post d.d. 24 februari 1971 

13 Van Mierlo stelt dat Den Uyl de ontwikkelin-
gen richting een progressieve volkspartij 'altijd 
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schoorvoetend volgt.', zie: interview Hans van 
Mierlo. Zie ook: Van Praag (1990), p.86-87 
'4  an Praag zegt hierover: 'Men (de PVDA - vdl) 
wilde de progressieve samenwerking vlak voor de 

verkiezingen niet laten struikelen over een inten-
tieverklaring.' Zie: Van Praag (1990), p.86 
15 Zie: Verslag ALV Amsterdam, in Democraat, 
jaargaflg 4,  nummer 3, p.9-12 
16 Voor bijdragen aan de discussie over de samen-

werking met de PVDA, zie Democraat, jaargang 4, 
nummer 4, p.9-1I 
17 Zie onder meer NRCHandelsbladd.d. 1maart 

1971 

' Zie: de Volkskrant d.d. 5 februari 1971, De 7ijd 
d.d. to februari 1971 en Algemeen Dag6bIadd.d. 4 
maart1971 

Rede gehouden door Hans van Mierlo voor de 
Algemene Ledenvergadering op 27 februari 1971 

Zie: Verslag iwt Amsterdam, in Democraat, 
aargang4, nummer 3, p.9-12 

de Volkskrant en NRCHandelsbladd.d. 5maart 

22 NRC Handelsblad d.d.  ii  februari 1971 en de 
I s//sskrantd.d. 1 maart 1971 

21  Communiqué D'66 d.d. 2 februari 1971, in 

archief A. Meerburg en B.  Schwartz.  Zie ook: 
Van Praag (1990), p.84-85 
° Politiek jaarverslag hoofdbestuur december 
1970-november 1971, Democraat, jaargang 4, 
nummer 6, p.9-u. Zie ook: Van Praag (1990), 

pAs 07 KHA 1972/67o-671  

25 Zie: KbL4I97u/232 

Zie: 1J-JA 232/1971 

Ram van Mierlo claimt dit voorstel namens 
DAt 1(2 hebben gedaan. (Interview Van Mierlo) 
Van Praag beweert dat het idee van het schaduw-
kabinet van Ed van Thijn afkomstig is. (Van 
Praag (190), p.89) Wie het voorstel als eerste 
heeft gedaan, is niet bekend, maar duidelijk is 
wel dat hij beide het idee van een schaduwkabi-
net reeds leefde. Bij Van Mierlo vanuit het idee 
dat de kiezers bij verkiezingen een beoogde rege-
rin g  voorgelegd zouden moeten krijgen, bij Van 
Thijn vanuit zijn voorkeur voor een politiek sys-
teem naar Angelsaksisch model. 
28 

Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Van 
Praat (1990) 
29  Jansen van Galen en Vuijsje. Zie ook: Van 
Praag ('No), p.102 

30 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Van 
Praag (1990), p.89 
31 Van Praag (1990), p.79  en 116 
32 Idem, p.79 
33 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Jansen 
van Galen en Vuijsje: 'Volgens Van Thijn is het 
nooit de bedoeling geweest Den Uyl uit te scha-
kelen. Het was een middel om pressie op Den 
Uyl uit te oefenen om zijn verzet tegen het idee 
van een schaduwkabinet en een schaduwpremier 
te breken.'. Zie verder: Van Praag (1990), p.90 

34 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Van 
Praag (1990), p.90 
35 Idem 
36 Klaassen stelt onder verwijzing naar het archief 
van Den Uyl dat deze vanaf 5 januari 1971 bezig is 
om mogelijke samenstellingen van het schaduw-
kabinet op papier te zetten. Van de voorgeschie-
denis zoals hier besproken maakt Klaassen geen 
melding. Zie: Klaassen (2000), p.47-48 
37 Interview Van Mierlo. Zie ook: Van Praag 
(1990), p.i en Klaassen (z000) 
38 Hoofdlijnen van een regeringsbeleid. De 
onderhandelingen hiervoor hebben plaats 
gevonden op ,z, 17, 19, 20 en 22 februari 1971. Zie 
ook: Klaassen (2000) 

39 Algemene opzet verkiezingscampagne, archief 
D'66 
40 Kiezersonderzoek van Marcel van Dam laat 
zien dat D'66 verliest aan nieuwe partijen als 
Ds'70 en de Nederlandse Middenstandspartij. 
Van de kiezers die voor het eerst mochten stem-

men, kiest u% voor D'66 (tegen zo% voor de 
PVDA en 17% voor de icvp). Zie: KH/-J1 19711290 
41 Zie: 1W 1971/293 

42 Zie: KHA 19711293-294 
'D Zie voor de gang van zaken met betrekking tot 

de formatie onder meer: Bosmans (1995) 
44 Het schaduwkabinet was niet bedoeld geweest 
als schaduwkabinet in Engelse zin. In het Engelse 
tweepartijensysteem vormt de partij die de meer-

derheid van de stemmen behaalt de regering en 
de minderheidspartij een schaduwregering. 
45 Notulen vergadering hoofdbestuur i mei 1971 
46 Idem 
47 Zie onder meer: Henk Zeevalking in Demo-
craat, jaargang 4,  nummer 4, p.9 
48 Zie: Interview Hans van Mierlo 
'°' Zie ook: Van Praag (1990), p.104 en Klaassen 

(2000), p.50 en 52 
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50  Zie: Van Praag (io), p.103 
51  Brief hoofdbestuur d.d. i  mei  ii  
52  Zie: Van Praag (1990), p.103 en Klaassen 
(2000),  psi.  Vanuit PVDA-afdelingen kwamen 
signalen van ongerustheid over het pvp-streven 

en op de partijraad mei 1971 werden opnieuw 

heftige bezwaren geuit. 
5i  FHA  773/1971 
54  Zie: Van Praag (no) p.I04 
55 Zie: KJTIA 773/1971 
56  Zie: NRCHandelsbladd.d. 12 augustus 1971 en 

Algemeen  Dagbladd.d. 23  juli  1971 
57 Zie: NRCHandelsbladd.d. Ia augustus 1971 
58 Zie: Algemeen Dagbladd.d.  ii  augustus 1971 en 
Haagse Post, augustus 1971 
59  Verslag studiedag pyp, Democraat, jaargang 4, 
nummer 6, p.5-7 en reacties p.2-4 

" Voor bijdragen aan de discussie over de samen-
werking  met de PVDA, zie Democraat, jaargang 4 
nummer 4, p.9-u 
61 Verslag studiedag pvp, Democraat, jaargang 4' 
nummer 6, p.2-3. Zie ook NRCHandelsbladd.d. 
6september 1971 
62  Idem. Zie ook Anneke Goudsmit in De Tele-
graaf d.d. 14 januari 1972 en Algemeen Dagblad 
d.d. 29 januari 1972 
63  Verslag studiedag pvp, Democraat, jaargang 4, 
nummer 6, p.2-3. Zie ook NRCHandelsbladd.d. 
6 september 1971 
64  Idem 
65  Motie i t.b.v. de Algemene Ledenvergadering 
op 6-7 november 1971, Democraat, december 
1971, p.3 
66  Toelichting bij motie i t.b.v. de Algemene 

Ledenvergadering op 6-7 november 1971, Demo-
craat, jaargang 5,  nummer 2, p.4 
67  Motie 23 t.b.v. de Algemene Ledenvergadering 
op 6-7 november 1971, Democraat, december 
1971, p.4 
68  Toelichting bij motie 23 t.b.v. de Algemene 

Ledenvergadering op 6-7 november 1971, Demo-
craat, jaargang 5, nummer 2, p.4 

69 Motie io, t.b.v. de Algemene Ledenvergade-
ring op 6-7 november 1971 
70 Idem 
71 Interview Laurens-Jan Brinkhorst 
72  Verslag Algemene Ledenvergadering op 6-7 
november 1971, Democraat, jaargang 5, nummer 

2, p.14-16. Zie ook: KHA 1971/774 
Idem 

74 de Volkskrant d.d. 8 november 1971. Voor p s, 
commentaren na het congres, 7_je ook: Het  lie  je 
Volk en de Haagsche coisisisst d.d. 8 november 
'97' 
75 De Telegraafd.d. 8 november 5971 

76 Verslag bijeenkomst op 26 oktober 1971 is 

archief A. Meerburg en B. Srhsvarrz 
77 Congresstuk 25, Algemene Lcdenvergaderin 
1972 
78 jJ-L4 1972/370-371. Zie ook: interview Hans 
van Mierlo, Klaassen (2000), p553 en Van 
Praag (1990), p.105 

79 Het secretariaat van de commissie svordt 

gevoerd door Jan Pronken Bocht, Btugsma. Van 
Mierlo had aanvankelijk Jan let] aow gevraagd 

voor het secretariaat, maar deze zegde op her laat-
ste moment af. Interview Fl :sns van V ieelo 
80 Zie: ft7JIA 1972/370-375 cii Klaassen  (anon).  

p.52-53 
81 in de commissie bestond giote onenigheid nis- 

sen Van Mierlo, die in het rapport voorstellen 

wilde opnemen omtrent liet rotmgeven aan de 
politieke vernieuwing, en Den Uyl die hier niets 

voor voelde. Zie ook: Van Ptaag (5990), plo6 

Gruijters stelt in  Voss  (1981) dat Den Uyl vast-

hield aan het traditionele ssscialisnsche groei-

denken en dat de uiteindelijke intellectuele  owe-

winning' voor D'66 was. Zie:  Vow  (1981), p.98-99 

82 Politiek  verslag hoofdbestusit over de periode 

november  1971- maart  1972, ,srchicfo66 

83 De beslissing rot de oprichting van het POO is 

OP 31 augustus 1972 genomen. Zie ook: Kiaassert 

(2000), p.2 
84 Afgedrukt in Democraat, jaltgitsg5, nurniliet 

4, p.6-7 
85 Democraat, jaargang 5, 

nummer ç, p2-4 

86 Karel Noema in: DemOc051 j:sJ rsgtng 5, num-

mer 6, p.2. Zie ook: Democraat, Jaargang 6, nutri 

merl, p.S  
87 Zie: Democraat, jaargang 6, nittianiet t. p 8  

88 Hans  '/Vessel  in: Democraa2 I,s,itgang 6, nUin- 

mer I, p.6  
89 Idem. Zie ook NRC Hssc1c/s15/,teI d.d. 28 

december 1972 en De Telegnau/ en Be 1hlks/'isttit 

d.d. 29 december 1972 
as Zie: NRCHandelsbladd.d 30 jamiaii1973 

91  Van der Scheer in De Tijddd ti Januari 1972  

92 Zie: K,FIA 1972/381 en Von (sAt) p500103 

Zie 00k de Haagsche Courant ZB3C 

en Het Paroold.d. 8 mei 1972 
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93 Idem 
94 NRC Handelsblad, de Haagsche Courant resp. 

Het Faroold.d. 8  mei  1972 
95 Zie: Het Paroold.d. 8  mei  1972 
96 Penningmeester Ter Haar in Democraat, jaar-

gang 5, nummer 4, p.3. Zie ook NRC Handels-

bladen Trouw d.d. 4  mei  1972 

97 Democraat, jaargang 6, nummer 2, pg 
Interviews  Ruby  v.d. Scheer en Hans van 

Mierlo. Zie ook: Van Praag (1990) 
Zie onder meer: Van Praag (1990), p.120-r2l, 

Iklaassen (2000),  pH  en Maas (5982), p.321 

:,)o Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Bos-

rn205 (195), 5295 
to: Zie onder meer: Van Praag (1990), p.I2o-I21 

n Maas (1982), p.323 
lol Hans van Mierlo in NRC Handelsblad, 9 

oklober 1972 

Zie: KHA 19721668-669 

I u terviewJan Terlouw 
p9 tde inleiding van Keerpunt 1972 

°° heerpUflr 1972, p.7 
15 Idem 

'°° ZE: [WA 1972/670-671 
102 \!js (1973), p.10 

° Zie KH41972/671-672 

Canipagne n'66 1972, ongedateerd, archief 

D'66 
2 Rapport verkiezingscampagne D'66 1972, 3 

januari 1773, archiefsZ66 

Idem 
I Ihidem 
115 (bidum 

Ed. a6 oktober 1972, archief n'66 

Enige opmerkingen over de campagne' d.d, 
a oktober 192, archief n'66. 
° Zie ook: Idosmans (1995) 
119 Hans Cruijters in Het Paroold.d. 12 septem-
ber 1971 
120 Inrervien- Hans Gruijrers. Zie ook: Jansen van 
Galen en \ 'uijse (1985), p.I85 
121 Rapport vorkiezingscampagne n'66 5972 ,d.d. 
3januari 1975. archief D'66 
122 Idem 

25 Ibidem 
Ibidem 

125 Ibidens 

a K1ezersonder700k Marcel van Dam, zie: KHA 
1972/779. ZIe ook: Vis (5973), p.17  

127 Kiezersonderzoek Marcel van Dam, zie: Kl-L4 

1972 /779 
128 Seflmkamp in: Democraat, jaargang 6, num-

mer 2, p.8 
129 Diskussiestuk doelstellingen en opstelling 

D'66, in: stukken ter voorbereiding van de Alge-
mene Ledenvergadering op 10/11-3 1973, archief 

D'66. Zie ook: VrijNederland, 10 maart 1973 

130  Idem 
131 Zie: Democraat, jaargang 6, nummer 2,p.9 
132 Zie NRC Handelsblad en de Volkskrant d. d. 

december1972 
133 Zie: Democraat, jaargang 6, nummer a, p.g. 
Zie ook: de Volkskrantd.d. 24 februari 1973 
134 Zie: Besluirenlijst Algemene Ledenvergade-

ring so/si maart 3973, in: Democraat, jaargang 6, 

nummer 4, p.15-I6 

135 Idem 
136 In 1971 als eerste vrouw tot voorzitter van 
D'66 gekozen. Alleen de vvis had eerder een 
vrouwelijke voorzitter, namelijk vanaf 1969. 
137 Zie: interviews  Ruby  v.d. Scheer en Jan ten 

Brink 
138 Idem 
139 InterviewJan ten Brink 
140 Interview Jan ten Brink. Over het verloop van 
de verkiezing van de nieuwe voorzitter, zie ook: 

KHA 1973/286 
141 Democraat, jaargang 6, nummer 4, p.3-4 

142 InterviewJan ten Brink 
143 Zie onder meer: NRC Handelsblad en de 
Volkskrant d. d. iz maart  1973 
144 Democraat, jaargang 6, nummer 4, p.7 
145 Zie: Kl-L41973/i86  

46 De oso wilde een progressief minderheidska-
binet steunen, mits de regeringspartners de i'si' 

zouden betrekken bij belangrijke beleidsbesliss-
ingen. Zie: Van Praag (1990), p.123 
147 Zie: AllA 1973/38-39 
148 Zie: KLL4 1973/38-39 en Vis (1973), p.23 

149 Zie: KHA 1973/38-39 
150  Zie ook: Bosmans 98 
151 Vis (1973), p.26 

152 Zie onder meet: Vis (5973), p.30-32, Maas 

(5982), p.323 en Bootsma en Breedveld (agi) 
153 Zie onder meer: KIL4 1973/38-39, Vis (i), 

P.32  en Bootsma en Breedveld (1999) 
154 Zie onder meer: Vis (1973), p35  e.v. en Maas 

(1982), p.326 e.v. 
-- 
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155 Zie onder meer: KLIA 1973/38-39 en Bootsma 
en Breedveld (i) 

156 Zie onder meer: Vis (1973), p.0-51 en Maas 

(8982), p.335-336 
157 Zie: Vis  (ii),  p.52. Wel zeggen de progres-
sieve drie toe om Keerpunt 1972 te zullen actuali-
seren, maar dat moet niet worden uitgelegd als 
een concessie in de richting van de confessione-
len. Zie ook: Maas (1982), p.337 

158 Zie onder meer: Vis (i), p.53 en Maas 
(1982), p.337 
159 Zie: Maas (1982), p.337 
160 Zie: Maas (8982), p.338 

161 Zie onder meer: Vis (1973), p.6o cv., Maas 
(1982), e.v. en Bootsma en Breedveld (is) 
162 Zie onder meet: Vis (19734. 60-62, Maas 
(1982), en Bootsma en Breedveld (,999) 
163 Zie onder meer: Vis (1973), p.  67 en Maas 
(1982), p.344-345 en Bootsma en Breedveld 

('999) 
164 Zie: Maas (1982), p.345 

165 Zie: Bosmans (1995), p.100, Vis p.70- 
71 en Maas (1982), p.3411. Zie ook: interview 
Hans van Mierlo 
166 Zie: Vis p.73 
167 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Vis 

(i), p.73 
168 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Vis 

P-73 en Maas (1982), p.347 
169 Interview Van Mierlo 
170 Zie: KLL4 1973/291 
171 NRC-redacteur Vis spreekt van 'een beslissen-
de bijdrage voor de oplossing van het slepende 
conflict'. Vis p.73 
172 Interview Hans van Mierlo, vgl. Vis (1973) 

P-73-74 en Maas (1982), p.345 
173 Zie onder meer: Bosmans (1995), p.ioi en Vis 
(i), p.75 
174 Zie: Vis p.75 

175 Hans van Mierlo in Het Vrije Volk, 9  mei  1973. 
Zie ook: interview Hans van Mierlo en Jansen 
van Galen en Vuijsje (1985), p.145-146 
176 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Jansen 
van Galen en Vuijsje (1985), p.145-146 
177 Zie: Vis (i), p.77, Maas (1982), p.357 en 
Jansen van Galen en Vuijsje (1985), p.,8 
178 Zie: Maas (1982), p.357 en Jansen van Galen 
en Vuijsje (1985), p.i8 

179 Zie onder meer: Vis (1973), p.79 en 
(1982), p.359. De Bloemenhovenaffaire zij 
Goudsmit achteraf gelijk geven. 
180 Interview Hans van Mierlo 
181 Zie onder meer: Wil Wilbers in Democr,sï, 
jaargang 6, nummer 5, p.7 
182 Zie: KHA 1973/286 
183 Hans van Mierlo in: Democraat, jaargang 6, 

nummer 5, p.3-4. Zie ook interview Hans s an  
Mierlo 
184 Partijvoorzitter Jan ten Brink in: Democraat, 
jaargang 6, nummer 4, p.3-4 
185 Idem 
186 Interview Hans van Mierlo 
187 Zie:  KHA 1973/466, Glastra van Loon (1976), 

P.7 en interview Hans van Mierlo 
188 Interviews Hans van Mierlo en Jan Terlouw 
189 Idem 
190 Idem 
191 Interviews Hans van Mierlo, Ernst Bakker cc 
Jan ten Brink. Zie ook: NRC Handelsblad en 1c 
Volkskrant d. d. 27j uni 1973 
192 Zie: KHA 1973/466 
193 Hans van Mierlo tijdens de persconferenuc 
over zijn aftreden op 26 juni 1973. Zie ook: NRC 
Handelsbladen de Volkskrantd.d. 27 juni 1973 
194 Zie: NRCHandelsbladd.d. 15 september 97 
195 InterviewJan Terlouw 
196 Zie onder meer: Wil Wilbers in Democraat, 
jaargang 6, nummer 5, p.7 
197 Zie: partijvoorzitter Jan ten Brink in: Demo-

craat, jaargang 6, nummer 6, p.z 
198 Zie: congresstukken t.b.v. de Algemene 
Ledenvergadering op 24 november 1973, in: 

Democraat, jaargang 6, nummer 6, p.6-ii  
,199 Motie 32.4 t.b.v. de Algemene Ledenvergade-
ring op io-ii maart 1973, Democraat, jaargang 6, 

nummer 4 
200 Beknopt verslag van de stuurgroep interne 
structuur van n'66, in: Stukken ter voorbere1 
ding van de ALV D'66 10/11-3-73 
201 Idem 
202 Democraat, jaargang 4,  nummer  5, p.6  
203 Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 6, 

nummer 5, p.3 
204 idem 
205 InterviewJan Terlouw 
206 Interviews Jan Terlouw, Jan ten Brink en Lau-
rens-Jan Brinkhorst 
207 Zie:  Voss  (1981), p.130 
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Cr0/It, 

,311i1e 

6, 

tern11  

ing 6 

208 Zie: KHA 5977/293. Nooteboom wordt op 12 

februari 1977 gekozen tot lijsttrekker van het 

DAC. 
209 Interviews Jan Terlouw en Hans van Mierlo 
210 Interviews Jan ten Brink en anderen. Zie ook: 

Zeevalking in Idee66 nummer 4,  1989, p.20 en 
Bootsma en Breedveld (1999) 

211 Interview Jan Glastra van Loon, zie ook: 

Glastra van Loon (5976), p.8  en Democraat, jaar-
gang 13, nummer i, p,8-10 

212 Idem 
213 Interview Hans Gruijters 
214 Zie ook: Bootsma en Breedveld (1999), p.27,  

Ian  Glastra van Loon in Idee66, nummer 4,1989, 

p.28 
215 Interviews Laurens-Jan Brinkhorst, Hans 

Gruijters en Hans van Mierlo 
216 Interview Hans van Mierlo 

2 i l  Zie: Van Praag (1990), p.142-243 en Klaassen 

(7000), p.6o 
217 Zie hoofdstuk, 
2 '1 Den Uyl zelf zegt hierover in een interview 
dat zijn houding tegenover de Democraten een  

Ds  c'srie was "van zelfbehoud, van eigenbelang, 
nissr ook wei van inzicht. ( ... ) Alleen waar ver-
iticuvlTingsbewegingefl in de sociaal-democratie 

zn geïntegreerd, hebben ze standgehouden. En 
ds,3r hen ik dus op uit geweest." Zie: Casreleijn  

('IM),  p.8. Van Praag zegt hierover: 'De strate-

gie \,sn toenadering tot n'66 heeft het partijbe-
5C/tCtr in de jaren daarna, door het ijveren voor 
ccl tembusakkoord, consequent volgehouden. 
Elecionale motieven waren hierbij niet de enige, 

wel een belangrijke beweegreden.' Van 
Prast (1990), p.48-49 
7211 interview Hans van Mierlo 
221 Ook PvDA-fractievoorzitter Wim Meijer 
erkent dci sturende rol die Van Mierlo had op her 
denken van Den Uyl. In 1988 zegt Meijer hier-
over: "De echte doorbraak in de verhoudingen is 
eigenlijk niet gekomen door gesprekken met 
Nieu'' Links binnen de PVDA, maar veel meer 
door zijn ervaringen  err  ontmoetingen met Van 
Mierlo.` , Zie: Wagenaar (1988), p.146 
222 Liz: Nh.0 Handelsblad d.d. 22 oktober 1973 
223 Zie: ,Vieuwsblad van het Noorden d.d. 20 
oktober 2173 en De Waarheid d.d. 22 oktober 
'973 

Zie: Nieuwsblad van het Noorden, 19 oktober 
1973 

225 Zie: NRCHandelsblad, 29 oktober 5973 

226  Jan Terlouw in NRC Handels blad, 24 oktober 
1973 

227 Zie: Democraat, jaargang 6, nummer 3, p.12 
228 Zie: de Volkskrantd.d. 23 november 1973 

229i NRCHandelsblad, 22 oktober 5973 
230 de Volkskrant d.d. 20 november 1973 
231 Congresstukken  thy.  de Algemene Leden-
vergadering van n'66 op 24 november 1973, in: 
Democraat, jaargang 6, nummer 7,  p.7-9. Zie 
ook: KRA 1973/814 
232 Idem 
233 Ibidem 
234 Zie: K[-IA 1973/814 
235 Zie: Verslag Financiële Commissie, congres-
stuk 6 t.b.v. de Algemene Ledenvergadering op 
2,4 november 1973 
236i Democraat, jaargang 7,  nummers, p. 
237 Zie: Democraat, jaargang 6, nummer 5  en 6 
238 Zie: Verslag Financiële Commissie, congres-
stuk 6  thy.  de Algemene Ledenvergadering op 

24 november 1973 
239 Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op 24 november 

'973 
240 Idem 
241 Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 
Algemene Ledenvergadering, maart 1974 
242 Motie 3A1 t.b.v. de Algemene Ledenvergade-
ring op io-ii maart  1973 
243 Jan ten Brink en Jan Terlouw in Democraat, 
jaargang 7, nummer 2, p.2 
244 Verklaring van het hoofdbestuur in Demo-
craat, jaargang 6, nummer 5,  p.. Zie ook: Klaas-
sen (2000), p.63 
245 Zie: K/IA 1974/218-221 
246 Interview Hans Gruijters 
247 Algemeen Dagblad d.d. 2,8 maart 2974. Zie 
ook: de Volkskrant en NRC Handelsblad d.d. 28 
maart 1974 
248 Zie: K/IA 1974/218-221 
249 Idem 
250 Zie: NRCHandelsbladen de Volkskrant d.d. S 
april  1974 
251 Jan Terlouw in de Volkskrant, 28 maart  1974 
252 Jan Terlouw in Democraat, jaargang 7' num-
mer3,p.5 
253 Idem 
254  Jan Terlouw in de Volkskrant, 8  april  1974 
255 InterviewJan ten Brink 
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5 i NRCHandelsblad, 24 mei 1974 
257 NRCHandels blad, 30  mei  1974 
258 Zie: Democraat, jaargang 7,  nummer 3 
259 Idem 
20 Jan ten Brink in Democraat, jaargang 7,  num- 
mer 3 
261 Idem. Terlouw heeft zich direct na de 
gemeenteraadsverkiezingen al publiekelijk uitge-
sproken over het feit dat n'66 uit de uitslag haar 
consequenties moet trekken. De kiezer heeft 
zijns inziens geen behoefte meer aan n'66 in haar 
huidige vorm. Zie ook: Ia-IA 19741355 
262 Erwin Nypels in Democraat, jaargang 7,  num-
mer 3 
263 Jan Glastra van Loon in Democraat, jaargang 

7, nummer 3 
264 Motie A105  t.b.v. de Algemene Ledenvergade- 
ring op 21 september 1974 

265 Idem 
266 Motie Ai04 t.b.v. de Algemene Ledenverga-
dering op 21 september 3974 
267 Aar de Goede in de Volkskrant, 21 september 

'974 
268 Motie Aio5 t.b.v. de Algemene Ledenvergade- 
ring op zi september 1974 

269 Motie Aoz  thy.  de Algemene Ledenverga-
dering op 21 september 1974 
270 Motie Am3 t.b.v. de Algemene Ledenvergade-
ring op zi september 1974 

271 Kanttekening bij de HO-resolutie, congres-
stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering op 
21 september 3974 
272 Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op 21 september 

'974 
273 Rede gehouden door Jan Vis voor de Algeme- 
ne Ledenvergadering op 21 september 1974 

274  Jan Beekmans in Vrij Nederland, 2,1 september 

'979 
275 Rede gehouden door Jan ten Brink voor de 

Algemene Ledenvergadering op 21 september 

'974 
276 Idem 
277  Zie onder meer: KHA 1974/678 
278 Hans Gruijters in NRC Handelsblad, 23 sep-
tember 1974 

279 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 30 december 1967, archief A. Meerburg 
en N.EI.  Schwartz  

280 Notulen van de vergadering van het hoofdbe- 
stuur op 25 mei 3973, archief n66 
281 Idem 

Hoofdstuk : 

lAlgemene  Ledenvergadering, 29 november 19 - 5 
2 Zie: Jaarverslag hoofdbestuur, in: Democraat, 
jaargang 8, nummerl 

'Zie: Jan Terlouw in het Nederlands Dagbladd.d. 
28 november 8974 
4 Schriftelijke verklaring Anneke Goudsmit d.d. 
28 november 1974, archief is'66 

Vrij Nederland, 12 mei 1975 en Het Parool, ,: 

mei1975 
6 InterviewJan Glastra van Loon 

Vrij Nederland, 12 mei 1975 en Het Parool, i7 

mei 1975 

8 Interview Jan Glastra van Loon, zie ook: Glast-
ra vanLoon (1976), p.121 
9 de Volkskrantd.d. 22  mei  1975, zie ook: Glastra 
van Loon (3976), p.122 

10 InrerviewJan Glastra van Loon, zie ook: Glast-
ra van Loon (1976), p.122 

11 Interviews Hans Gruijters en Jan ten Brink 
121nterviewJan Glastra van Loon 
13 Interview Jan Glastra van Loon. In Bootsma 
en Breedveld (ig), p.6° geeft Van Agt een 
andere versie van dit verhaal. Van Agt zou Den 
Uyl opzettelijk niet op de hoogte hebben 
gebracht omdat hij bang was dat Den Uyl hem 
zou corrigeren. 
14 Interview Jan Glastra van Loon. Zie ook de 
Volkskrantd.d. 28 mei  1975 
15 Interviews Jan Glastra van Loon en Laurens-
Jan Brinkisorst. Zie over de bemiddelingspogin-
gen van Brinkhorsr ook NRC Handelsblad d.d. 

27  mei  1975 

16 Interview Hans Gruijters 
17 InterviewJan Glastra van Loon 
18 InterviewJan ten Brink 
19 Interview Hans Gruijters 
20 Interview Jan Glastra van Loon. Zie ook NRC 
Handels bladd.d. 28 mei 1975 

21 Interview Jan Glastra van Loon. Zie ook NRC 
Handelsbladd.d. 28 mei  1975 
22 InterviewJan Glastra van Loon 
23 Interviews Jan Glastra van Loon, Jan ten Brink 
en Hans Gruijters. Zie ook:  Voss  (1981), p.133 
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24 Interview Hans Gruijters 
25 Zie: J.J. Vis in: Democraat, jaargang 9,  num-

mer 5, p.9-I0 

26 Interview Jan Terlouw 
27 Zie: Jaarverslag hoofdbestuur, in: Democraat, 
jaargang 8, nummer t 
20 Idem 
29  Ibidem 
30 Ibidem 
31 Hn-resolutie t.b.v. de Algemene Ledenvergade-

ring op 29 november 1975 
32 Toelichting bij de  HD-resolutie, in Democraat, 
jaargang 8, nummer i, p.. Zie ook: KHA 

5976/56 
33 Toelichting bij de HB-resolutie, th Democraat, 

jaargang 8, nummer 1,p.7 

4 Amendement op de san-resolutie van J.E Glas-

tra van Loon, W. Dik, G. Mik, J. Vis en Th. Van 

Marissing t.b.v. de Algemene Ledenvergadering 

op 29 november 1975 

Idem 
- Het DAC, dat op 25 oktober 1975 zijn eerste 

congres houdt, verenigt mensen afkomstig uit 

D'66, ns'70, PVDA, PPR en  LDP.  Het doel van het 
nic is om een nieuwe vrijzinnig democratische 

politieke Partij op te richten. Gestreefd wordt om  

(Iii  voor juli 1976 te laten plaats vinden. Zie: 

KJIA 1975/758 
Zie: XIIA 1976156 
Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 

Algemene Ledenvergadering op 29 november 

157$ 

lilA 5976/56  
Ian  Vis in Democraat, jaargang 9,  nummer  5, 

plo 

\crldaring voo, juni 1974, archief n'66 
12  Idern 

I'iicrview Jan ten Brink. Zie ook: Van Praag 
(1990), p.193 

14  Brci partijvoorzitter Ten Brink aan de PVDA, 

Ad. 12 september1973, archief  D'66 
Secretaris politiek Mertens in Democraat, jaar-

gang S, nummer i, p.6. Zie ook: Van Praag, p.193 
a  Zie isok: Klaassen (z000), p.70-73 

Jan Terlouw in Democraat, jaargang 9,  num-
loer 6, p. 

48 Idem 
49  Ihid

50 

1  

Zie: San Praag (1990) en  Irwin  e.a. (8977) 

51 Politiek verslag over de periode januari 
- maart 

1976, in Democraat, jaargang 9. nummer 
52 Idem. Resoluut is een afsplitsing  van de KVP, 
die wil breken met de confessionele  partijbinding 
en een progressief beleid voorstaat. Zie K/IA 
1975/758 
53 Op 29 maart geven D'66 en Resoluut een geza-
menlijke persconferentie waarop de plannen 
worden gepresenteerd. 
54 Ibidem 
'Ibidem 
56 Ha-resolutie 2 t.b.v. de Algemene Ledenverga-
dering op 6 november  1976  
57 InterviewJan ten Brink 
50 Zie onder meer: K/IA 8977/292-293. Resoluut-
voorzitter De Zeeuw had reeds tijdens de pers-
conferentie op 29 maart 8976 duidelijk gemaakt 
dat hij ernaar streefde om onder gezamenlijke 
vlag aan de verkiezingen van 3977 deel te nemen. 
59 Zie: K/IA 1977/292-293 
° Zie o.a. NRCHandelsbladd.d. 25 juni 1976 en 

de Volkskrantd.d. 2 november  1976  
61 Zie Da. NRCHandelsbladd.d. 10  juli  1976 
62 Uit: Actiebeginselen, inleiding van het n'66 
beleidsplan 1977-1981 
63 Zie: Politiek verslag over de periode januari-
maart 1976, in Democraat, jaargang 9,  nummer i, 
P.6 
64 Idem 
65 Open brief van Jan Terlouw, afgedrukt in 
Democraat, jaargang 9,  nummer  4, P.6  
66 Zie onder meer NRC Handelsblad d.d. 23 

oktober 1976 
67 InterviewJan Glastra van Loon 
68 Idem 
69  Jan Terlouw in  Voss  (1981), p.844 
70 Jan  Terlouw in  Voss  (1981), p.143 

71 Interview Jan Terlouw 
72 Idem 
73 Zie onder meer: KJL4 1977/172 
" Idem 
75 Zie onder meer NRC Handelsblad d.d. 9 
december 1976, kritischer is de Volkskrant d.d. 9 
november 8976 
76  Zie  onder meer: K/-IA 1977/172 
77 Jan Terlouw in Democraat, jaargang 9,  num-
mer 5,  p.s 
78 HB-resolutie i t.b.v. de Algemene Ledenverga-
dering op 6 november  1976  
79  Idem 
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80 Politiek verslag over de periode januari -maart 
1976, in Democraat, jaargang 9,  nummer i, p.8 
81 Deze typering is afkomstig van W.L. Brugsma. 
Zie:  Voss  (1981), p.153. Zie ook NRCHandelsblad 
d.d. 8 november 1976 en de Volkskrant d.d. 
november1976 
82 Idem 
83 Rede gehouden door Jan Glastra van Loon 
voor de Algemene Ledenvergadering op 6 
november 8976 
84 Rede gehouden door Jan Glastra van Loon 
voor de Algemene Ledenvergadering op 5 febru-
ari 1977 

85 Discussiestuk D'66 strategie t.b.v. de hoofdbe-
stuursvergadering op io-ii maart 1978, archief 
D'66 
86 Idem 
87 Glastra van Loon in Democraat, jaargang 10, 

nummer 5, p.2 

88 Secretaris organisatie Schaper in Democraat, 
jaargang 9,  nummer  4' P.4 
89 Verslag penningmeester d.d. 27 september 
1976, bij congresstukken Algemene Ledenverga-
dering 6 november  1976  
90 Zie onder meer: Bosmans (1995), Van Praag 

(1990) en Bootsma en Breedveld (i,i) 
91 Zie: Eggen e.a. (1981), p.21, Van Praag (1990) 

en  Irwin  (1977) 
92 Interview Laurens-Jan Brinkhorst. Zie ook: 
Jansen van Galen en Vuijsje (1985), p.i8, Eggen 
e.a. (1981), p.i en Bootsma en Breedveld (1999) 
93 Zie:  Irwin  e.a. (1977), p.170. 700/0  van de PVDA-

kiezers, 47% van de CDA-kiezers, o% van de 
VVD-kiezers en 61% van de o'66-kiezers is voor-
stander van het rechtstreeks kiezen van de minis-
ter-president. 
94 Zie onder meer: Bosmans (1995), Van Praag 
(1990) en  Irwin  (1977) 
95 Zie ook: Eggen e.a. (1981), p.2, 
96 Zie: Eggen e.a. (1981), p.21, interview Henk 
Zeevalking 
97 Openingszin van Het redelijk alternatief, ver-
kiezingsprogramma D'66 1977 
98 Uit de inleiding van Het redelijk alternatief, 
D'66 verkiezingsprogramma 1977 

99  Het redelijk alternatief, hoofdstuk 8 
100  Irwin  e.a. p.89-90 
101 Idem 
102  Irwin  e.a. p.73 
103  Irwin  e.a. (1977), p.54  

104 Nederland wordt in deze periode opgeschrikt  
door een reeks van terroristische acties door 
Zuid-Molukkers. Na de treinkaping bij Wijster 
in 1975 slaan de Molukkers vlak voor de verkie-
zingen in 1977 weer toe. Zie onder meer: Bos- 
mans p.110 
105 Zie: KH4 1977/337-345 
106  Irwin  e.a. (197), p.142-144 
107  Irwin  e.a. (1977), p.16o. 17% van de D'66-

stemmers is 18-24, 37% is 25-34, 24% is 35-9. 
19% is 50-64. In 1972 was nog 33% van de D'66-
kiezers jonger dan 25 jaar, in 1977 17%. De oude- 
re zijn meer vertegenwoordigd dsn 
voorheen. 
108  Irwin  e.a. (1977), p.157 
109  Irwin  e.a. (1977). Als redenen om D'66 te kie-
zen worden genoemd: 37% programma, 221>, (,  

ideologie, i% strategie, i% Tetlouw, I4°o 

gevoerd beleid, 12% verwantschap. Bij de andere 
partijen is het cijfer voor programma en ideologie 
veellager. 
110  Irwin  e.a. p.16-i66 
111  Irwin  e.a. p.1153 
112  Irwin  e.a. p.175 

113 Terlouw in Democraat, jaargang 10, nummer 

51 P.i 
114 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.2 
115 Zie: 1W 1977/4I3 
116 Van Agt verklaart op 6juni dat het betrekken 
van D'66 bij de formatie niet vanzelfsprekend 
moet worden geacht. in een briefvan het bestuur 
van het CDA aan de formateur d.d. 8juni wordt 
dit standpunt bevestigd. Zie: IJ-IA 1977/484 
117 Verklaring Adviesraad D'66 d.d. 19 juni 1977,  
zie: RHA 1977/520 

118 Idem 
119  Vie:  Bosmans (1995), p.1'1 
120 Zie: KkL4 1977/811 
121 Idem 
122  Zie:  K[I,-41977/552 
123 Verklaring Van Agt op 6 juni en brief CDA-

bestuur d.d. 8juni. Zie: KHA 1977/484 
124 Zie Van Praag (1990), 319 
125 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.2 en Van Praag 
(1990), p.324 
126 Zie: KJ-IA 1977/699 
127 Zie: Van Praag (5990), p.325-327 
128 Zie: RHA 1977/771-772 en Dittrich e.a. 
(1983), p./ 
129 Zie ook: Dittrich e.a. (1983), p. 
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bering op 4 november  1978  

vs B, ief hoofdbestuur D'66 aan het partijbestuur 

0,11 ic PVDA d.d. 29maart1979, archief D'66 

Zie: Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 

soohlinel I, p.11-12  

lions  
u-vs Ibidem 
-01 lEsiOn 
50 lhidciu 
51  lb  dom, zie ook interview Laurens-Jan Brink-

botst 
152 'ri orwoording partijvoorzitter Glastra van 

Loon  ii  Democraat, jaargang  II,  nummer 9 p 
Zie ook: interview Laurens-Jan Brinkhorst 
155 hem 

55 Ibidem ,  

55 I-lan s vs is Mierlo in Democraat, jaargang 12, 

ntsmmer o. p.11-12. Zie ook: interview Laurens 

Jan Brinkluoror 
50  liens  

is? Ibidcm 
58 Ibidem 
59 Verkucisi is7scsmpagne Europese verkiezingen, 

notitie Jan \cld buizen aan het hoofdbestuur d.d. 

7 jaflUOlS J9T9, .lrchiefD'66 
Zie All-! i99/392I397 

6 Dc'anut, jsargang  II,  nummer a, p.3 

162 Idem  

163 
Jan Glastra van Loon in Democraat, jaargang  II,  nummer 2, p.a 

164 Democraat, jaargang  II,  165 nummer i, P. Toelichting 
 bij HBresolutie a t.b.v. de Alge- 

mene Ledenvergadering op 26-27  oktober 1979 166 Idem 
167 

Notulen vergadering hoofdbestuur op 
18-19 mei  1979, archief D'66 

"'  Uit de Uitgangspunten van denken en hande-len van D'66, Vastgesteld op de Algemene Leden-vergadering op 26 en 27 oktober  1979 169 De vraag of D'66 met CDA envv,wil samen-
werken, danwel Opnieuw toenadering  zal zoeken tot de PVDA, 

domineert de berichtgeving over 
D'66 in de media in 1979, met name rond de con-gressen Van D'66. 
170 

Rede gehouden door Jan Terlouw Voor de Algemene Ledenvergadering  op 24 maart 1979 171 
Notulen vergadering hoofdbestuur op 9 

augustus 1979, archiefD'66 
172 

Adviesaanvraag m.b.t. Programmatisch over- 
leg van hoofdbestuur  aan Adviesraad, ongeda-
teerd, archiefD'66 
173  

Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op 

24 maart 1979 174 
Rede gehouden door Jan Glastra van Loon 

Voor de Algemene Ledenvergadering op 24 maart '979 
175 

Rapport Commissie Beslui
tvorming binnen D'66 d.d. 

176 Idem 12 september,978 archief D'66 

'77  Ibidem 
176 TCD7, Da-resolutie 2 t.b.v. de Algemene 
Ledenvergadering op 23-24  maart 1979 179 TCD9, 

t.b.v. de Algemene Ledenvergadering 
OP 23-24 maart 1979 
180 

Rapport Adviescommissie Landelijke  Orga-nisatie, archief D'66 
181 

Uitgangspun101 CommissieZeevalkin 
congresstuk ECD2 

t.b.v. de Algemene Ledenver- gadering op 21-22 februari 1981 182 Idem 
183 HB_resolutie  II  t.b.v. de Algemene Ledenver-
gadering op 21-22 februari 1981 184 

TCD8, 1-1B-resolutie i t.b.v. de Algemene 
Ledenvergadering op 23-24  maart 1979 os  Zie: Democraat jaargang 12, nummer 3 186 TCDI, inleiding bij HB-resoluties t.b.v. de Algemene Ledenvergadering  op 26-27 oktober '979 

130 Zie ook: Dittrich e.a. (1983), p.2 

J31 Bijdrage Jan Terlouw aan het debat over d 
regeringsverklaring d.d. 17 januari 1978 

132 Idem 
133 campagneplan D'661978,  archief D'66 

134  Brief Jan Veldhuizen aan het hoofdbestuur  

d.d. 15 mei 1978, archief D'66 

135 Zie: Kf:14 1978/216-219 

i36 Henk Zeevalking tijdens de hoofdbestuurs  
ergade1g op 8 juni 1978, archief D'66 
7 Interviews Jan Terlouw, Maarten Engwirda 

Jan Goeijenbier en Jacob Kohnstamm 

us Idem 
iv1  Rede gehouden door Jan Glastra van Loon 

voOt de Algemene Ledenvergaderilig  op 4 
303ember 1978 

Secretaris buitenland Schaper in Democraat 

1jugang ij, nummer 2, p.11-12 

o Idem 
Ihidem 

vs Ibidem 
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187 HB-resolutie  VII  t.b.v. de Algemene Leden-
vergadering op 26-27 oktober 1979 
188 Motie-Brinkhorst t.b.v. de Algemene Leden-
vergadering op 8 november 1979 
189 Vice-voorzitter politiek Van Oorschot in 
Democraat, jaargang 12, nummer 9, p.30 
190  Zie: congresverslag in Democraat, jaargang 13, 

nummer I, p.1I 
191  Motie nummer 56 t.b.v. de Algemene Leden-
vergadering op 1 december 1979 
192 Idem 
193 Laurens-Jan Brinkhorst in NRC Handelsblad, 
i oktober 1980 
194 Congresstuk ECD4 punt 4.4 t.b.v. de Algeme-
ne Ledenvergadering op 31 oktober en i novem-
bet 1980 
195 Congresstuk ECD5 t.b.v. de Algemene Leden-
vergadering op 31 oktober en I november 198o 
19 jan  Terlouw in Democraat, jaargang 13, num-
mer 9, p.1  
197 Henk Zeevalking in Democraat, jaargang 13, 
nummer 9, p.21 
198 Hans van Mierlo tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 2,6 november 1983 
199 Waarom is niet geheel duidelijk. Henk Zee-
valking meldt tijdens de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 2,8 februari 1980 dat hij ver-
vroegde verkiezingen verwacht, naar aanleiding 
waarvan wordt besloten een 'rampenplan' op te 
stellen. Zie de notulen van deze vergadering in 
archief D'66. 

200 Zie: notitie 'Voorbereiding tussentijdse Twee-
de-Kamerverkiezingen', archief D'66, notitie 
'Verkiezingsstrategie', d.d. 17 november 1979, 
archief n'66 en notulen vergadering hoofdbe-
stuur op ii-iz januari 198o, archiefD'66 
201 Idem 
202 Notitie 'Verkiezingscampagne 1980 (of 
toch'8i?)' d.d. 17 maart 1980, archief D'66 
203 Notulen vergadering hoofdbestuur op 9-10 
mei 198o, archiefD'66 
204 Idem 
205 Uit de inleiding van het verkiezingsprogram-
ma Democraten '66 1981-1985 
206 Verkiezingsprogramma Democraten '66 1981-
1985 
207 Jan Veldhuizen in Democraat, jaargang 14, 
nummer i, p.23 

208 Idem  

209'campagneplan  D'66 Tweede-Kamerverki 
zingen 26 mei 198I' d.d. 20 januari 1981, archief-
D'66 
210 Idem 
211 Ibidem 
212 Van Engen (1982), p.8 
213 Idem 
214 Notulen vergadering hoofdbestuur op i 

januari 1981, archief D'66 
215 Notulen vergadering hoofdbestuur op 
februari 1981, archiefD'66 
216 Idem 
217 Notulen vergadering hoofdbestuur op i 

februari 1981, archiefD'66 
218 Brief Jan Veldhuizen aan het hoofdbestuu,-
d.d  II  februari 1981, archiefD'66 
219 Notulen vergadering hoofdbestuur op i 

februari 1981, archief D'66 
220 Jan Veldhuizen in Democraat, jaargang 14. 

nummer 4, p.9 
221 Notulen vergadering hoofdbestuur op 7  juni 
1979, archiefD'66 
222 Notitie vice-voorzitter politiek Hein van 
Oorschot t.b.v. de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 7  september  1979,  archief D'66 
223 Notulen vergadering hoofdbestuur op 7  juni 
5979, archiefD'66 
224 Idem 
225 HE-resolutie I t.b.v. de Algemene Ledenverga-
dering op 21-22 februari 1981 
226 Zie: Bergen Henegouwen e.a. (1982), p.7 
227 Zie onder meer: Trouw d.d. 8 september 1980 
228 Eggen, Van der Eijk en Niemoller, p.114. Bij 
de andere grote partijen schommelt dit tussen de 
14% en 24%. 

229 Zie: Bergen Henegouwen e.a. (1982), p.6 
230 'Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op i november 1980 
231 Zie: Eggen e.a. (1981), p.i. Van de PVDA heeft 
de vim veel minder te winnen, waardoor de aan-
dacht vooral wordt gericht op n'66. 
232 Zie: Brants e.a. (1982) 
233 Jan Terlouw in Democraat, jaargang 14, num-
mer 3,  p.59 
234 Zie ook: Eggen e.a. (1981), p.36 
235 Jan Terlouw typeert de advertentie als 'laag-
hartig' en 'leugenachtig'. Zie: Terlouw (1982), 

P-35 
236 Zie: Brants e.a. (1982), p.138 
237 Zie: KJ-L4 1982/360 
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235 Intomartgegevens, in: Eggen e.a. (1981), p145 

239 Idem. 42% van de n'66-sttmrpers koos in 

1977 ook D'66, 424%  koos toen een andere partij 

en 15,5% is nieuw. Liefst eenderde van het verlies 

van de PVDA gaat naar D'66 (MA 1982/361) 
240 Zie: Brants e.a. (1982) 

245 De hoogte van de contributie is afhankelijk 
van het inkomen. Zie: Democraat, april 1979, 

P.10 
242 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-

stuur op 16 juli 1981, archief D66 
243 Rede gehouden door Jan Terlouw bij de 
instelling van de voorlopige Adviesraad (VAR) 

op 20  -ei  1977 

Hoofdstuk 5: 

Algemene Ledenvergadering op 22 oktober 1983 
2 Zie: KH4 19811353 

2 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.23 

Dittrich e.a.(1983),p.23 
'Zie: Terlouw (5983), p.41 

`Advies D66 d.d. 29 mei 1981, zie IL4 19811375 

- Dittrich e.a. (1983), p.26 

Zie: Dittrich e.a. (1983), p.23-24 

Zie: Bosmans (195), p.124 en Dittrich e.a. 
(1983), p.28 
IS Zie: Schwietert (1981) Dittrich e.a. (1983), p.28, 

Terlouw (1983), p.43 
Zie ook: Bosmans (1995), p.124 

12 Zie: Dittrich ca. (2983), .3I. Zie verder: NRC 
fl1zvZc/sbladen de Volkskrantd.d. 22juni1981 

13  Trouw, 27 juni 1981. Zie ook: Dittrich 
(1983), (7.36 en Terlouw (1983), p.55 

14  Zie: Ferlouw (1983), p.56-57. Zie ook: Dittrich 
el. (1983), p.36 
15 Bi ich  Jar,  Terlouw aan informateurs d.d. ijuli 
1981, 1fl: [erlouw (1983), p.58-59. Zie ook: Bos-
mans (i9ri), p.124 en Dittrich e.a. (1983), p.38 

Zie: S reitlmetz (z000), p.72 
F Jan Terlouw. Zie ook: Terlouw 
(198i). p.6o en p.64 
°Zi e: Ditriich e.a. (1983), p.38-39 
' 5 Zie: Diitrjche.a  
20  Zie: Bosnians (1995), p.124, Dittrich e.a. 
(1983), p.g, fdrlouw (1983) p.65 
21 

 Inrervies' Maarten Engwirda 
22  Zie: Ditirich e.a. (1983), p.40  

23 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.40 en Terlouw 
(1983), p.6 
24Terlouw  in Democraat, jaargang 14, nummer 7, 

p.' 
25 InterviewJan Goeijenbier 
26  Zie ook: Terlouw (1983), p.66 
27 Zie: Terlouw (1983), P-51  
28 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.46 en Terlouw 
(i8),p.6 
29 Dit is vooral bedoeld als 'doekje voor het bloe-
den' omdat Den Uyl als voormalig premier onder 
Van Agt moet dienen. Zie ook: Bosmans (1995), 

p.225 en Dittrich e.a. (1983), p.46 
30 Zie: Terlouw (1983), p.74 en Dittrich ca. 

(1983), p.46 
31 Terlouw in Het Parool, 25 juli 1981. Zie ook: 
Terlouw (5983), p.77 en interviewJanTerlouw 
32 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.418-47 en Terlouw 

(1983), p.74 
33 Idem 
" Zie: Terlouw (1983), p.75 en Dittrich e.a. 

35 Bijeenkomst van de nieuwgekozen Tweede-
Kamerfractie in Woudschoten d.d. 13 juli 1981, 

zie: Terlouw (1983), p.46 
" Hoofdbestuursvergadering d.d. 16 juli 1981, 

zie: Terlouw (1983), p.70 
3' Interview Laurens-Jan Brinkhorst. Zie ook: 
Terlouw (1983), p.75 en Dittrich e.a. (1983), p.62 
38 In een voetnoot bij het regeerakkoord is opge-
nomen dat minister van Buitenlandse Zaken Van 
der Stoel (PVDA) moet aftreden als Nederland tot 
plaatsing overgaat. 
39 Interview Laurens-Jan Brinkhorst 
40 Interviews Jacob Kohnstamm, Ernst Bakker 

en Hans van Mierlo 
41 Interview Jacob Kohnstamm, Aad Nuis en Jan 
Terlouw. Zie ook: Terlouw (1983), p.76. Terlouw 
wil Van Mierlo niet 'wraken'. 'Daarvoor heb ik 
teveel waardering voor zijn creativiteit en zijn  
personality.  Het zou ook naar buiten een belab-

berde indruk maken', zo schrijft Terlouw in zijn 
dagboek. 
42 Van Mierlo houdt lange tijd twijfels over zijn 
kandidatuur. Hij voorziet, evenals Brinkhorst, 

problemen met de PVDA op het punt van de kern-
bewapening. Van Mierlo is bang dat hij in con-
flict zal komen met de PVDA en dat wil hij liever 
voorkomen. De fractie houdt onder leiding van 
Terlouw echter vast aan de kandidatuur van Van 
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Mierlo, ook als dat tot een botsing met de soci-
aal-democraten komt. Zie: Terlouw (8983), p.87 
' Zie: Terlouw (1983), p.90-91 en p.97 
44 Zie: Terlouw (1983), p.83-85 
45 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.68  en Terlouw 
(1983), .9I 
46 Zie: Dittrich (1983), p.66  
47 Terlouw (1983), p.98-99. Zie ook: Dittrich e.a. 
(1983), p.68  
48 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.70-72 
49 Terlouw in Democraat, jaargang 14, nummer 7, 

p.' 
50 Zie: Terlouw (8983), p.IoI 
51 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.76-77 en  Steinmetz  
(z000), p.72 
52 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.79-80 
53 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.88-92 
54 Zie: Dittrich e.a. (2983), p.88-89 en  Steinmetz  
(z000), p.74 

55  Terlouw (5983), P-12 6~127 
56 Interview Jan Terlouw 
57 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Dittrich 
ch (1983), p.93 en Terlouw (8983), p.829 

58 Zie: Dittrich e.a. (1983), p.93 en Terlouw 
(1983), p.129 

9  Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Dittrich 
e.a. (1983), p.93 
60 Zie:  Backer  (1983), p.33 en Dittrich e.a. (1983), 

P-93 
61 Interview Laurens-Jan Brinkhorst 
62 Chel Mertens in NRC Handelsblad,  II  juni 
1982 
63 Zie 0.2.: swa-analyse in: Democraat, jaargang 
15, nummer 8, p.4-5 
64 Interview Jan Terlouw. Zie ook: Terlouw 
(1983). Hierin zegt Terlouw letterlijk: az heeft 
werkvoor minstens drie ministers.' (p.192) 

65 Interviews Jan Terlouw, Maarten Engwirda, 
Ernst Bakker en Jan Goeijenbier. Zie ook: Glas-
tra van Loon in Idee66, nummer 41989, p.30-31. 

In zijn dagboek schrijft Terlouw dat PVDA-Twee-

de Kamerlid Ed van Thijn hem tijdens een diner 

OP 30 maart 1982 het volgende vertelde: "Tijdens 
een interview met Joop van Tijn en Max van 
Wezel voor Vrij Nederland hadden deze heren 
hem erop attent gemaakt dat de hetze tegen mij 
door de PVDA was begonnen." Terlouw (1983), 
p.198. Ook Dittrich, Cohen en  Rutgers  suggere-
ren dat de kritische beschouwingen over Terlouw 
in de media geregisseerd waren: "Leek de afkal- 

ving van de Partij van de Arbeid in eerste instan -  
tie  ten goede te komen aan n'66, daaraan kwam 
plotseling een einde toen, als bij afspraak, de 
gehele nationale pers in het midden van februari 
over D'66-leider Terlouw heenviel." Dittrich es. 

(1983), P.109 
66 Terlouw (1983), p.I76—177 en p.198 
67 Idem 
68 InterviewJan Terlouw 
69  Backer  (1983), p.24, interviewJan van Berkom, 
Jan Glastra van Loon in 1dec66, nummer 41989 
p.29 en Henk Zeevalking in Idee66 nummer 
1989, p.23 
70 Zie Democraat, jaargang i, nummer 6, p.s, 
sWB-analyse in: Democraat, jaargang 85, nummer 
8, p.4-5 en: Terlouw (1983) 
71 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 18 maart 1982, archief D'66 
72 Interview Jan Terlouw 
73 Idee66, nummer 41989, p.8 
74 Zie ook: swn-analyse in: Democraat, jaargang 
i, nummer 8, p.4-5 
75 Interview Maarten Engwirda en Terlouw in  

Backer  (1983), p.21 
76 InterviewJan Goeijenbier 
77 Terlouw in zijn politiek dagboek (1983): 'LJB is 
dol op structuren en wil 's ochtends werkoverleg 
houden. Ik vind dat niks.' (p.112) 'Hij is nijdig op 
me als ik hem niet van uur tot uur op de hoogte 
houd van wat er in het kabinet gebeurt.' (p.190-
191) 'Lj wil dat ik hem minstens drie keer per dag 
bel en hem op de hoogte houd van alles wat 
iedereen heeft gezegd.' (p.192) 'Door U's aderen 
raast een activiteitsvirus.' (p.192) 
78 Interviews Laurens-Jan Brjnkhorst en Jan 
Goeijenbier 
79 Brinkhdrst in Democraat, jaargang 14, num-

mer 8, p.1 
80 Interviews Jacob Kohnstamm, Jan van Ber-
kom en Jan Goeijenbier 
81 Kiezersonderzoek Interview, zie: Het Pa rool, 25 

maart 1982 
82 se campagnebrief Statenverkiezingen 24 maalt 

1982, archief o'66 
83 Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op zo maart 1982 
84 Paul van Engen, De onweerstaanbare opkomst 
van Jan Terlouw 
85 Zie: KI-IA 1982/215-221 
86 Zie: K/IA 1982/216 
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' Notulen van de vergadering van het dagelijks 

bestuur op 27 maart 1982, archief D'66 
88 Discussienota Brinkhorst over de Provinciale-

Statenverkiezingen 1982 (geen titel), archief D'66 

89  Idem 
90 Relatiepatronen in D'66, notitie van partij-

voorzitter Van Berkom, bijlage bij de notulen van 

de vergadering van het hoofdbestuur op 29 en 30 

januari 1982 archief D'66 
91 Zie ook: Bosmans (1995), p.i28 

92 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-

stuur op 18 maart 1982„ archief D'66 
93 Advies D'66 d.d. 18 mei 1982„ zie K-L4  
1982/342. Zie ook: Terlouw (1983), 5. 212 

94 Verslag Adviesraad D'66 d.d. 22 mei 1982, in 

Democraat, jaargang 15, nummer 5, p.19 

95 IntervieWJa11 Terlouw 
96 InterviewsJaflTe1d0h3w en Hans van Mierlo 

7 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Jansen 

van Galen en Vuijsje (1985), pso 

08 Idem 
Interviews Laurens-Jan Brinkhorst en Maarten 

ldsgwirda 
00 Interview Ernst Bakker 

101 Interviews Ernst Bakker en Laurens-Jan 

Brinkhorst 

102 Idem 
103 VRC Handelsblad d.d. 24 mei 1982, zie ook 

AH13 5911982 
'°' Verslag Adviesraad D'66 d.d. 22 mei 1982„ in 

Democraat, jaargang i, nummer 5,  p.19 
105 (item 
(515 Zie: KIIA 35911982. In de media worden 
inderdaad vraagtekens gezet bij deze motivering. 

Zeer bont maakt het Algemeen Dagblad het in 
haar commentaar: 'Het tussenkabinet wordt dus 

gevormd door drie partijen: CDA, n'66 en Hans 

van Mierlo. Het CDA zit erin omdat het CDA al 

sinds mensenheugenis in alle kabinetten zit, D'66  

doer nice  om niet op een bijwagen van de PVDA te 
lijken en Hans van Mierlo maakt dit rechtse 

kabinet mogelijk om, zoals hij deze week ver-
klaarde, te voorkomen dat ons land een rechts 
kabinet krijgt. Zo had je vroeger bestuurders die 
de Duitsers alleen maar hielpen om te voorko-
men dat die Duitsers teveel macht kregen.' (Alge-
Meen Dtçb/o/d.d. 27  mei  1982) 
107  Jr Hans van Mierlo. Zie ook:  Backer  
(1993), p.56 

108 Brief (R)appèl d.d. 8 januari 1982, archief 
D'66 
109 Idem 
110 Brief van het hoofdbestuur aan de Eerste- en 
Tweede-Kamerfractie d.d. 3 juni 1982„ archief 
D'66 

111  Notulen van de vergadering  van het hoofdbe-
stuur op 29 april 1982, archief D'66 
112 Brief van het hoofdbestuur aan de Eerste- en 
Tweede-Kamerfractie d.d. 3 juni 1982, archief 
D'66 
113 Zie: K[L4 1982/539-542 
114 Zie: KHA 1982/540 
115 Brinkhorst in Democraat, jaargang 15, num-
mer 5, p.i 
116 Democraten '66: duidelijk blijven. Een 
fundamenteel manifest van (R)appèl 
117 Idem 
118 Verslag Adviesraad D'66 d.d. 2 oktober 1982, 
in Democraat, jaargang 15, nummer 7, p.23 
'19  Democraat, jaargang i5 nummer 7, p.24 

120 El.çeviers magazine, 5juni 1982 
121 Idem 
122 Interviews Jan Terlouw en Maarten Engwirda 
123 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 1 juli 1982, archief D'66 
124 NRCHandelsbladd.d. 9 juni 1982 
125 Zie: Terlouw (1983), p.196 en Terlouw is 
in deze periode wel tegenstrijdig in zijn signalen. 
Hij heeft zijn vertrek als partijleider op 24 mei 
aan de partijtop meegedeeld. Een dag later heeft 

hij op televisie echter verklaard toch beschikbaar 
te zijn. (p.215-216) 
126 Zie: Terlouw (1983), 218-219 
127 Notulen van de vergadering van het hoofdbe- 
stuur op  lien  12 juni 1982, archief D'66 
128 Idem 
129 Trouw d.d. 28 juni 1982. Zie ook: Koole 
(1982), p.49 
130 Idem Zie ook: Terlouw (1983), p.224 
131 Zie ook: Dittrich e.a. (1983), p.134 
132 Koole (1982), p.49 
133 Notulen van de vergadering van het hoofdbe- 
stuur op ijuli 1982, archiefD'66 
134 Idem 
135 InterviewJan van Berkom 
136 Mik in Nieuwsblad voor het Noorden d.d. 12. 

juli 1982 

137 NRCHandelsbladd.d. 10 juli 1982 
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138 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 15 juli 1982, archief D'66 
139 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op  ii  en 12 juni 1982, archief n'66 
140 Strategieresolutie t.b.v. de Algemene Leden-
vergadering op 16 en 17  juli  1982, archief n'66 
141 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op  ii  en 12 juni 1982, archief D'66 
142 Toelichting bij de strategieresolutie t.b.v. de 
Algemene Ledenvergadering op 16 en 17 juli 
2982, archief'66 
143 Koole (1982), p.50 
144 Zie:  Backer  (1983), p.22 en Terlouw (2983), 
P.228-229 
145 Brief Jan Terlouw aan het hoofdbestuur van 
D'66, d.d. 17 juni1982, archief D'66 
146 Zie ook: Dittrich e.a. (1983), p.134 
147 InterviewJan van Berkom 
148 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 2,2 juli 1982„ archief n'66 
149 Terlouw in Democraat, jaargang i, nummer 
6, p.1 
150 Campagneplan Tweede Kamerverkiezingen 8 
september 1982, d.d. 21 juni 1982, archief n'66 
151 Idem 
152 Idem 
153 Interviews Jan Veldhuizen en Jan van Berkom 
154  Jan Vis in Democraat, jaargang 15, nummer 7, 
p.6  
155 Democraat, jaargang 15, nummer 7, p.3 
156 Persbericht hoofdbestuur n'66 aan het ANP, 

archief D'66 
157 Zie: KJ-IA 1982/708 enTerlouw (2983), p.245 

158 Zie: interview Jan Terlouw en Terlouw (1983), 
P.252 

159  Zie: KH.419721738 
160 Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Dittrich 
ca. (1983), p.276 en  Steinmetz  (2000), p.89. Lub-
bers zelf zegt in laatstgenoemde boek zich niet te 
kunnen herinneren of hij Van Mierlo daadwerke-
lijk heeft gevraagd. 
161 Rede gehouden door Jan Terlouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op 29 en 30 oktober 
1982 
162 Terlouw in Trouw d.d. 3 november 1982 
163 Zie: Maarten Engwirda in Trouw d.d. 
november 1982 
164 Zie: Terlouw (1983), p.247 

165 Persverklaring d.d. 28 oktober 1982, archief 
D66 

166 NRCHandelsbladd.d. 29 oktober 1982 en De  
Tijd eerder dat jaar bij de verkiezing van de poli-
ticus van het jaar 
167 Toelichting Brinkhorst op zijn vertrek, in 
Democraat, jaargang 25, nummer 7, p.3 
168 Laurens-Jan Brinkhorst tijdens de evaluatie 
van de verkiezingen op 24 en 25 september in 

Soesterberg, zie notulen in archiefD66 
169 de Volkskrantd.d. 30 oktober 1982 
170 Trouw d.d. 3  november 1982, 
171 Zie: interviewJan van Berkom 
172 Kohnstamm in Democraat, jaargang i, num-

mer 8, p.3 
173 InterviewJacob Kohnstamm 
174 Democratisch Manifest. Een nieuw hoofd-
stuk, in Democraat, jaargang 16, nummer i. Zie: 
interview Aad Nuis 
175 Kohnstamm in Democraat, jaargang 16, num-
mer i, p.1 

176 HB-resolutie  II  t.b.v. de Algemene Ledenver-
gadering op 6 en 7  mei  1983, archief D'66 
177 Veldhuizen in Democraat, jaargang 16, num-
mer 6, p.5 
178 Rede gehouden door Jacob Kohnstamm voor 
de Adviesraad D'66 op 27 augustus 1983, in 
Democraat-extra, jaargang i, nummer ga, p.1 
179 Rede gehouden door Maarten Engwirda tij-
dens het symposium n'66 nader aangeduid op 22 

oktober 1983 
180 Notulen van de vergadering van her hoofdbe-
stuur op 21 juli 1983, archief D'66 
181 Rede gehouden door Hans van Mierlo tijdens 
het symposium D'66 nader aangeduid op 22 

oktober 2983 
182 Democraat, jaargang 16, nummer 6, p.3 
183 Congrçsresolutie van Jan Veldhuizen t.b.v. de 
Algemene Ledenvergadering op 21 januari 1984, 
agendapunt b 

184 Penningmeester Jan Prevoo in Democraat, 
jaargang 24, nummer 4, p.15 

185 Idem 

186 Kohnstamm in Democraat, jaargang 16, num-
mer3, p.12 
187 Idem 
188 Zie onder meer: NRC Handelsblad, de Volks-
krant en Trouw d.d. 19 april 1982 en Trouw d.d. 
20 juli 1982 
189 Toelichting op de royementsbesluiten door 
het hoofdbestuur, in Democraat, jaargang i, 
nummer 4, p.23 
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190 Notulen van het besloten deel van de vergade- 
ring van het hoofdbestuur op 29 april 1982, 
archief n'66 
191 Motie 1803 t.b.v. de Algemene Ledenvergade-
ring, najaar 1982 
192 Democraat, jaargang 16, nummer t, 9.11-19 
193 Notitie secretaris politiek aan het hoofdbe-
stuur, ongedateerd, archief D'66 
194 Notulen van de vergadering van het hoofdbe- 
stuur en de Tweede-Kamerfractie  op 8 en 9 sep-
tember 1978, archief D'66 
195 Motie 29 t.b.v. de Algemene Ledenvergade-
ring op 4  en 5 november 1978 
196 Motie 21 t.b.v. de Algemene Ledenvergade-
ring op 4  en 5november I978' 
197 HO-resolutie t.b.v. de Algemene Ledenverga- 
dering op 21 januari 1984 
198 Idem 
199 Notulen van de vergadering van het hoofdbe- 
stuur op 24 en 25 juni 1983, archief D'66 

00 Notulen van de vergadering van het hoofdbe- 
stuur op 7 september  1983, archief'66 
2211 Notulen van de vergadering van het hoofdbe- 
stuur op 23 en 24 september  1983, archief n'66 
202 Idem 
102 Titelloze notitie van Maarten Engwïrda aan 
het hoofdbestuur, 'zeer vertrouwelijk', d.d. 22 

februari 1984, archief D'66 en: Notulen van de 
vergadering van het dagelijks bestuur op 29 
februari 1984, archief D'66 
20 Maarten Engwirda in de titelloze notitie aan 
het hoofdbestuur, zeer vertrouwelijk', d.d. 22 
februari 1984, archief D'66 
205 Idem 
°' Notulen van de vergadering van het hoofdbe-

stuur op 15 maart 1984, archief D'66 
20 

 o66-prioriteiten voor de toekomst, d.d. april 
194 archief'66 

215 

Persbericht Suzanne Dekker, ongedate 
archief n'66 en persbericht hoofdbestuur d.d 

21 oktober 1980, archief D'66 
216 HB-resolutie  t.b.v. de Algemene 

Ledenverga  dering op 25 en 26  november 1983 
217 Idem 
218 Brief  Lennart  van der Meulen (eindredacte 
CampagneDemocraa) 

aan het hoofdbestuur, urd.d. 11juni1986, archief D'66 
219 n'66 campagneplan  EP-verkiezingen 1984, 
d.d. 7 oktober 1983, archief D'66 
220 

Beleidsplan publiciteit en voorlichting d.d. 
30 november  1983, archief n'66 

221 
Zie ook Brinkhorst in Democraat jaargang  nummer s, p.1 en interview Goeijenbier i, 

222 Interview Jan Terlouw 
223 

Kiezersonderzoek Inter/View in: 
Het Paroo/ 

september 1982 
224 Interviews Jan Terlouw, Laurens-Jan Brink_ 
horst en Henk Zeevalking  in Idee66,  nummer 1989, p.21 

225 Notitie 'Financiële situatie partij' van de 

hoofdbestuurscommissie Financiën, d.d. 26 mei 
1982, archief D'66 
226 

Notitie van de hoofdbestuurscommii 
Financiën aan het hoofdbestuur, d.d. 5  juli  1982,  archiefD'66 
227 

Paul van Engen, De onweerstaanbar 
opkomst van Jan Terlouw'. Over deze titel stelt 
Jan Terlouw in zijn politiek dagboek (Terlouw 
1983) terecht dat het fout Nederlands  is: een per- 
soon is onweerstaanbaar, een opkomst onstuit 
baar. 

Hoofdstuk 6: 

1  Interview 1999 200 TnrerviewJacob Kohnstamm  
209 I111eiiew Maarten En irda 

2 
Rede gehouden door Hans van Mierlo voor het  

210 Idem congres van afdelings- en regiobestuur5 op 8 
januari 1985 211  Rede gehouden door Jacob Kohnstamm voor 
3 Intervjew Hans van Mierlo de Algemene Ledenvergadering, april 1984 
4  212 Idem Interview  Gerrit-Jan Wolifensperger  

2'-' 2 Zie. Interview Maarten En irda taarten Envirda  in Democraat, jaar- 6 
 Interview Gerrit-Jan Wolifensperger  

gang  0,  ism  Immer  10, pi  

'1',  No Interview Hans van Mierlo en Gerrit_Jan  Notulen van de vergaderingen van het hoofd- Wolifensperger 

archief 
bestuur op s maart 1980 en 9 en io mei 1980, 8 Rede gehouden  door Hans van Mierlo voor het 

congres van afdelings_ en regiobestuur5 op 8 
januari 1985 
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Interview Hans van Mierlo 
10  Voor perscommentaren, zie onder meer: NRC 
Handelsblad, de Volkskrant en Trouw d.d. 7  janu-
ari 1985 
11 Interview Hans van Mierlo 
12 lnterviewJacob Kohnstamm 
13 Een reden van bestaan, rede gehouden door 
Hans van Mierlo voor de Algemene Ledenverga-
deringop 14  en 15  juni 1985 
14 Idem 
15 Hans van Mierlo tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 14 en 15 juni 1985 

16 Interview Hans van Mierlo 
17 de Volkskrantd.d. 17juni1985 
18 NRCHandelsbladd.d. 17 juni 8985 
"Zie de Volkskrant d. d. 9januari1986 
20 n66 verkiezingsprogramma 1986-1990 
21 de Volkskrantd.d. 31 oktober 1985 
22 D66 verkiezingscampagne 1986, evaluatie en 
aanbevelingen, d.d. 10 maart 1987, archiefD66 
23 D66 Campagneplan 1986, d.d. oktober 1985, 
archief D66 
24 Hans van Mierlo tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 30 november 1985 en Kohnstamm 
in Democraat, jaargang 18, nummer  ID,  p.7 
25 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor de 
Algemene Ledenvergadering op 30 november 

1985 
26 Idem 
27 Brief Michel ten Brink aan het hoofdbestuur, 
d.d. 21 februari 1986, archiefD66 
28 Zie ook: Van der Eijk en Van Praag (1986), p.9. 
De PVDA geeft tijdens de campagne 1,5 miljoen 
gulden uit, het CDA 1,2 miljoen en de  VD  1,1 mil-
joen. 

29 Campagneplan n66 1986, archiefD66 
30 Toespraak Hans van Mierlo bij de campagne-
start op 22 februari 1986, in Democraat-
campagne, nummer 11986 
3 183% van de kiezers herkent Van Mierlo en 70% 

weet dat hij lijsttrekker is. Wat betreft sympathie 
moet Van Mierlo (53%) Lubbers, Kok en Den 
Uyl (resp. 68, 58 en 54%) echter voor laten gaan. 
Zie: Van Holsteyn e.a. (1986), p.81-83 
32 Het CDA doet hetzelfde met lijsttrekker Lub-
bers. Zie ook: D66 verkiezingscampagne 1986, 
evaluatie en aanbevelingen, d.d. 80 maart 1987, 
archief D66 
33 Zie: KI-LA 1986/216 en de Volkskrant en Trouw 
d.d. 20 maart 1986 

34 Zie: Van der Eijk en Van Praag (1986), 
5 Democraat-campagne april 1986 

36 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor  dc  
Algemene Ledenvergadering, januari 1986 
37 Idem 
38 Zie ook: Van der Eijk en Van Praag (3986), 

P-103-104 
39 der Eijk en Van Praag (1986), p.99 
40 u66 verkiezingscampagne 8986, evaluatie en 
aanbevelingen, d.d. 10 maart 1987, archief D66 
41 Zie: Van der Eijk en Van Praag (1986), p.77 
42 D66 verkiezingscampagne 1986, evaluatie en 
aanbevelingen, d.d. 10 maart  1987,  archiefD66 
43 Van der Eijk en Van Praag (1986), p."8 

4 Zie: KHA 19861363-364 
45 Zie: Van Holsteyn e.a. (1987), p.138-139 en 164 

46 Van Holsteyn e.a. (1987), p.892 
47 Zie ook: Van Holsteyn e.a. (1987), p.I83 

48 Democraat, jaargang zi, nummer 6, p.i 
49 Interview Gerrit-Jan Woiffensperger 
50 Verslag gesprek d.d. 14 juni met Hans van 

Mierlo, d.d. 16 juni 1988, archiefD66 
51 Noodscenario vervroegde verkiezingen, d.d. 89 

juli 1988, archiefD66 
52 Zie: KFIA 1987/199-203 
53 Advies van de Adviesgroep Partijstructuren, in 
Democraat, jaargang 20, nummer 7, p.9 
'i Idem 

55 Ibidem 
56 Rapportage van het hoofdbestuur over de dis-

cussie over de partijstructuur, in Democraat, jaar-

gang zi, nummer 6, p.7 
' Rede gehouden door Hans van Mierlo voor de 

Algemene Ledenvergadering op 17 en 18 februari 

1989 
58 Doeke Eisma in Democraat, jaargang za, num-
mer I 

59 Verslag Adviesraad D66 d.d. 26 november 
1988, in Democraat, jaargang 22, nummer I, p.15 

60 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur en de Tweede-Kamerfractie op 22 novem-

ber 1987, archiefD66 
61 Democraat, jaargang 21, nummer 9, p.15 

62 Verklaring partijvoorzitter Jager d.d.  so  

november 1988, archiefD66 
63 Notulen van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 8 november 1988, archiefD66 
64 Notulen van de vergadering van het Hoofdbe-
stuur op s december 1988, archiefD66 
6 NRCHandelsblad, zo februari 8993 

66 Bij 
bar ij 

22, 1 
6 7  9. 

Alge 
1989 
68/i 

6 D 

70 TI- 

Zifl9 

Al -p 
i 8 
731, 
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66 Bijdrage Hans van Mierlo tijdens het crisisde-
bat in de Tweede Kamer, in Democraat, jaargang 

za, nummer 4, p.14 

67 Rede gehouden door Michel Jager voor de 
Algemene Ledenvergadering op 30 juni en i juli 

1989 
61 Zie: Democraat, jaargang za, nummer 8, p.17 

69  Democraat, jaargang za, nummer I, p.4 
70 Ibidem 
71 Een schoon land, een helder bestuur, verkie-

zingsprogrammaD66 1989-1993, p.4 

72 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor de 
Algemene Ledenvergadering op 30 juni en i juli 

1989 
73 Idem 
7' Rede gehouden door Michiel Jager voor de 

Algemene Ledenvergadering op 30 juni en I juli 

1989 
75 Zie: KHA 1989/577 en 1989/595-596 
76 Zie: Van Hoisteyn e.a. (199z) 

77 Interview Hans van Mierlo 
78 Als fractievoorzitter heeft Lubbers gezegd niets 
te zien in een centrum-linkse coalitie mèt D66. 
Als informateur geeft hij aan een kabinet met 
minimaal CDA en PVDA na te streven. Zie: KHA 

1989/600 
1,9 

 Zie:  Steinmetz  (z000), p.175-177, Rehwinkel 

en Nekkers (i), p.17 en p.z50 
00 Zie: Metze (is),  p.178-179 

11  Zie:  Steinmetz  (z000), p.175-177 
'- Idem  

Tie:  KIIA 1989/599-600 
81  Zie: KHA 1989/600 

11  Zie: KHA ij89/689 
°' laouwd.d. za  september 1989 
V Zie: KHA 1989/693-694 

Hans van Mierlo na afloop van het beslissende 
fractieberaad d.d. zo september 1989 

Zie-. Rehwinkel en Nekker (s), p.'8  en 

p.ao. Wim Kok zegt hierover: Als je na zo'n  
an  ge oppositieperiode weer met een zevental 
mtn  Islets  kunt regeren, wat voegt die derde partij 
Jdfl nog toe Dat was de redenering.' 
° Zie:  Steinmetz  (z000), p.175-177 en Klein m 

Rooist,, (1998), .I72 

Zie: Ie7-L4,989/693-694 
TH 99  Wöltgens zegt hierover in Rehwinkel en 

Nekkero (1994), p.17: 'De PVDA snakte naar rege-
r]rigsverantwoordeljjlehejd.' 

Idetti  

94 Democraatjaargang 2  2, flUlilnier 3. p.i 
95  Notulen van de vergadering  VJII het hoofdbe-
stuur van D66 op zi september 1989, archief n66 
96 Interview Hans van Mierlo en Gerrit-Jan 
Wolifensperger 

u Zie: Van Hoisteyn e.a. (199 5) 
98 Idem 

9  Campagneplan 1990, d.d. 17 november  1989, 
archief D66 
100 Zie: KHA I990/120-I22. De winst van D66 is 
voor o% afkomstig van de PVDA, 16% komt van 
de vvD en i% van het CDA. Liefst 14,7% van de 
kiezers die in 1989 op D66 stemde, stemt nu niet, 
Iz% stemt nu op de PVDA en 13% op Groenlinks. 
101 Zie: Kleinsma (1990) 
102 Idem 
103 Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 23, 
nummer 4,  p.3 
104 Idem 
105 Zie: Kleinsma (1991). Kleinsma's conclusie 
dat D66 daarmee een echte volkspartij is gewor-
den, lijkt me wat overdreven. 
106 Zie: Kleinsma (1991) 

107 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op z november 

1991 
108 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op 28 februari 

1992 
109 Hans van Mierlo in NRC Handelsblad d.d. 
juli 1991 
110 Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 24, 

nummer 4, Çf.4-5 
11 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 

de Algemene Ledenvergadering op z november 

'99' 
112 Democraat, jaargang 24, nummer 4, .5 
113 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering, voorjaar 1990 
114 Gerrit-Jan Wolifensperger in NRC Handels-

bladd.d. 23  januari 1987 
115 Gerrit-Jan Wolffensperger in NRC Handels-

bladd.d. 25 november 1992, 
116 NRCHandelsbladd.d. 15 maart 1993 
117 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op 24 en z 

november1995 
118 Hans van Mierlo in de Volkskrant d.d. 5 okto-

ber 1991 
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119 Titelloos discussiestuk van  Thom  de Graaf, 
t.b.v. de vergadering van het hoofdbestuur en de 
Tweede-Kamerfractie op zo januari 1990, archief 
D66 
120 Idem 
121 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur en de Tweede-Kamerfractie op zo januari 
1990, archief D66 
122 d.d. 4 januari 1990, archief D66 
123 Idem 
124 Politiek debat binnen D66 en de rol van het 
sB, besproken tijdens de vergadering van het 

hoofdbestuur en de Tweede-Kamerfractie op 4 
mei 1991 
125 Politiek debat binnen D66 en de rol van het 
HB, p.1 

126 NRCHandeiçbddd 25 november 1992, 
127 Democraat, jaargang 25, nummer 9 ,  p.3 
128 Nieuwe lijnen, oktober 1993 

129 Democraat, jaargang z, nummer 4, p.5 
130 Democraat, jaargang 25, nummer 9, p.13 

131 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur en de Tweede-Kamerfractie op 14 en  15 

januari  1994,  archief n66 
132 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 14 september 1993, archiefD66 
133 Archief D66. Het conceptrapport heette 

'Besturen is durven te veranderen' d.d. augustus 

1994, archief D66 
134 Openheid en democratie gewaarborgd, p.26 
135 Idem, p.43 
136 Idem 
137 Reactie rapport ortILa  Hey  van Tweede-
Kamerfractie d.d. 7  december  1994,  archief D66 
138 Idem 
39 Zie: Openheid en democratie gewaarborgd, 

archief n66 
140 d.d. februari 2995, archief D66 
141 Rede gehouden door Laurens-Jan Brinkhorst 
voor de Algemene Ledenvergadering op zo maart 
1982 
142 Rede gehouden door Maarten Engwirda voor 
de Algemene Ledenvergadering op 17 november 
1984 
143 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
het Jubileumcongres in Amsterdam op z januari 

'99' 
144 Secretaris politiek Hans Jeekel in NRC Han-
delsbladd.d. 15 mei 1990  

145 Rede gehouden door Hans van iii01-]0 voor 
de Algemene Ledenvergadering op 4  on  eI„,-
ari 1994 
146 Campagneplan 1994, d.d. 12 mei ,g, archief 
D66 
147 Zie: Van Holsteyn e.a. (,g) 
148 Zie: Brants en Van Praag (1995), p.11 
149 Idem 
150 Notulen van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op s april i, archief n66 
151 Idem. Zie ook: Brants en Van Praag (lgg)), 

P-55 
152 Zie: Brants en Van Praag (ig) p.64-6)  
' 53 Democraat, jaargang 27, nummer i, p. 

154 Campagneplan 1994'  d.d. 12 mei 1993, 21 C11i el' 
D66. Zie ook: Brants en Van Praag P. cs- 1 
155 Campagneplan 1994, d.d. iz mei 1993, archief 
D66 
156 Idem 
157 Zie: Van Hoisteyn e.a. (1995). Als porenneJ 
premier wordt Van Mierlo tussen januari en april 
ingehaald door Kok (resp. van 51 naar 55  en 4.7 

naar 6,). Zie: Brants en Van Praag (1995), p.216 
158 Zie: Brants en Van Praag (is), p.57. Kok-
heeft geprofiteerd van de angst van i66 om Van 
Mierlo als premier te presenteren. Zie: Brants en 
Van Praag  (iv),  p.217 
159 Ruimte voor de toekomst, verkiezingspro 
gramma D66 1994-1998 
160 Hans van Mierlo tijdens de presentatie van 
het conceptprogramma 
161 Democraat, jaargang 26, nummer 7,  p.3 
162 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op 4  en 5  febru-

ari 1994 
163 Idem 
164 Campagneplan 1994, d.d. 12  mei 1993, archief 

D66 
165 Evaluatie campagne 1994 d.d. 31 augustus 

1994, archief n66. Zie ook: Brants en Van Praag 

(, $)' p.6 
166 Een idee van art directors Herman Laniferme-
ijer en Harold Hamersma. De poster komt op 31 

maart tot stand. Zie: Brants en Van Praag (1995), 

P-58  
167 Zie: Brants en Van Praag (ts), p.56-57 
168 De uitspraak van Nuis dateert van 26 novem- 
ber1993. Zie: Brants en Van Praag p.516-57 
169 Zie: Brants en Van Praag (1995), p.54  en 61 

mcl 
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170 Zie onder meer: Brants en Van Praag (0995), 

p.62 
17' Zie: Brants en Van Praag (is), p.89 
172  Lennart  van der Meulen in Democraat, jaar-

gang 27, nummer 6, p.13 
173 Evaluatie campagne 1994 d.d. 33 augustus 

1994, archief D66. Zie ook: Brants en Van Praag 

(1995),  p.64 
174 Notulen van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 23 mei 1995, archief D66 
175 Evaluatie Provinciale-Statenverkiezingen 1995 

d.d. 18 mei  1995,  arehiefD66 
176 Hans van Mierlo in Democraat-campagne, 
mei 1986, p. 
177 Idem 
178 Penningmeester Tom Kok tijdens de vergade-
ring van het hoofdbestuur op  ii  juni 1987, archief 
D66 
179 Begroting 1989, bij de notulen van de verga-
dering van her dagelijks bestuur op 13 september 
1988, archiefD66 
180 Zie: Van Hoisteyn e.a. (1995) 

181 Van Hoisteyn e.a. (1995) 

Hoofdstuk : 

Zie eindverslagTjeenk Willink, KHA 1994/524- 

530 

Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Klein en 
Kooistra, p.I62-I63 

Zie: KIIA 1994/524 

Idem 

Hans van Mierlo in NRC Handelsblad d.d. 30 

11151 1994 

Zie: KlL4 0994/524 en Klein en Kooistra, p.162- 
165 

Interview Hans van Mierlo. Zie ook: Hans van 
I5Iierl0 in Trouwd.d. 28juni1994 

lnrcrejewHans van Mierlo 

Zie: Kleinen Kooistra, p.162-I63 
1(1510 

° Zie: 1\7L41994/524-530 
12 Zie: SITA 1994/524-530 en Klein en Kooistra, 
P- 1 7 1  

Zie 0011: Koole p.322 
Interview Hans van Mierlo 
11'teniews Hans van Mierlo en Gerrit-Jan 

Wolifensperger. Zie ook: de Volkskrant d.d. i 
oktoh c r 594  

16 Interview Gerrit-Jan Wolifensperger. Zie ook: 
de Volkskrantd.d. '9  augustus  1994 en Trouw d.d. 
22 augustus 1994 
17 Idem 
18 Interview Hans van Mierlo 
19 Idem 
20 Ibidem 
21 Zie hoofdstuk 
22 Ruimte voor politiek, Eindrapport partijorga-
nisatie j66, februari 1995, op 19 februari 1995 

door het hoofdbestuur aangenomen 
23 Zie o.a. NRCHandelsbladd.d. 4 maart 1995 en 
Trouw d.d. 6 maart 1995 
24 Zie: de Volkskrant d.d. 8 februari 1995 en NRC 
Handelsbladd.d. 17 februari 0995 
25 Zie: NRC Handelsblad en Trouw d.d. 6 en 8 
maart 1995 
26i de Volkskrantd.d. 22 april 1995 
27 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur en de Tweede-Kamerfractie op 20 en 21 

januari 1995'  archiefD66 
28 Idem 
29 Ibidem 
30 Gerrit-Jan Wolffensperger in Democraat, jaar-
gang 27, nummer 7, p.7 
' Zie: de Volkskrantd.d. 3  en 5 december  1994  en 

NRCHandelsbladd.d. iz december  1994 
32  Zie o.a. de Volkskrantd.d. 30 november 1994 
33 Zie o.a. NRC Handelsblad d.d. 28 augustus 

'997 
34 Ha-ns van Mierlo in Vrij Nederland,  ii  juli 1998 
" Idem 
36 Meer hierover in: Van Liempt en Van  Westing  
(2000) 
37  Idem 

38 Zie: Sorgdrager (i) 
39 In 0999 publiceert Sorgdrager 'Een verant-
woordelijke minister', waarin ze terugblikt op 
deze en andere kwesties tijdens haar periode als 
minister. (Sorgdrager, 1999) 
40 Zie os. NRCHandelsbladd.d. 12 januari 1996 
4' Zie o.a. NRC Handelsblad d.d. 28, 29 en 30 

april 1998 
42 Hans van Mierlo zegt over het ministerschap 
van Sorgdrager: 'Winnie heeft het moeilijk 
gehad. Maar je kunt niet zeggen dat iemand die is 

gesneuveld, geen goede soldaat is geweest.', in: 
Vrij Nederlandd.d. 11juli1998 
3 In NRCHandelsbladd.d. 25 oktober 1994 zegt 

Wijers al: 'Ik wil een goede minister van Econo- 
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mische Zaken worden en heb absoluut niet de 
ambitie om de partij te leiden.' 
44 Hans Wijers in Democraat, jaargang 31, num-
mer 7, pil 

45 Hans Wijers in het televisieprogramma 2Van-

daag, zie ook: de Volkskrant en Trouw d.d. 14  juni 

1997 
46 Zie o.a. Els Borst in De Volkskrant d.d. s juni 

'999 
47 Interview Gerrit-Jan Wolifensperger 
48 Idem 
49 Interview Hans van Mierlo 
50 Zie: de Volkskrant d.d. 16 maart 5995 en NRC 
Handelsbladd.d. 7september 199 
5' Zie: NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw 
d.d. 9  en 16 maart 1995 

52 Zie: Democraat, jaargang 28, nummer 3, p.3 
53 Idem. Zie ook: de Volkskrantd.d. 16 maart 1995 
4 Haarlems Dagblad d.d. 25  november 1995 

55 Zie voor verslaggeving van het debat: KEL4 
19961528-529 en de Volkskrant d.d. i november 

'995 
56 Interview Gerrit-Jan Wolifensperger. Hierin 
stelt hij: 'Ik stemde daarmee in, omdat in mijn 
perceptie ik beter onder die motie kon staan en 
zo de zaak neutraliseren dan dat ik er tegen ga 
stemmen.' 
57 Zie interview Gerrit-Jan Wolifensperger 
58 Gerrit-Jan Woiffensperger in Vrij Nederland,  ii  
juli 1998 
" Interview Gerrit-Jan Woiffensperger. Hierin 

zegt hij: 'Ik ben niet als een blok voor Winnie 
Sorgdrager gaan staan omdat ik wist wat er wer-
kelijk gebeurd was. Ik wilde mijn minister terwil-
le komen, maar aan de andere kant moest ik toe-
geven dat op grond van de mij ter beschikking 
staande gegevens er iets niet goed gegaan was in 
de affaire Van Randwijck, ziedaar het dilemma.' 
60 Idem 
61 Zie voor verslaggeving over het Kamerdebat 
onder meer KHA 1996/528-529, en de Volkskrant, 
Trouw en NRC Handelsblad d.d. , november 
5995. In januari 1996 krijgt het debat nog een 
staartje als de Tweede Kamer Sorgdrager verwijt 
tijdens het debat in oktober informatie te hebben 
achtergehouden. Sorgdrager weet de Kamer van 
het tegendeel te overtuigen. 
62 Interview Gerrit-Jan Woiffensperger 
63 de Volkskrantd.d. 1 november 1995 
64 Trouw d.d. 2november 1995  

65 NRCHandelsb/jddd 24 november 1995 
66 Trouw d.d. 22 november 1995 
67 De term wordt het eerst gebruikt door PVDA-

fractievoorzitter Wallage. Zie NRC Handelsblad 
d.d. 24 november 1995 
68 Gerrit-Jan Wolifensperger in de Volkskrantd.d. 
z8 november  1995 
69 Gerrit-Jan Wolifensperger in NRC Handels-
bladd.d. 18 november 1995 
70 Laurens-Jan Brinkhorst in de Volkskrant, 25 

november  1995 
71 Eddy Schuyer in Democraat, jaargang 28, 
nummer 4,  p.3 
72 Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 28, 
nummer 5,  p.4 
73 Interview Gerrit-Jan Wolifensperger 
74 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur en de Tweede-Kamerfractie op 12 en 13 

januari 1996, archief D66 
75 Idem 
76 Ibidem 
77 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur en de Tweede-Kamerfractie op 17 en  18 
januari  1997,  archiefD66 
78 Zie: NRCHandelsbladd.d. 24  november 1995 
79 Zie: Democraat, jaargang 29, nummer 4, p.14 
80 Brief van het hoofdbestuur aan de afdelings-
en regiobesturen d.d. 23 oktober 1996, archief 
D66 
81 Partijvoorzitter Vrijhoef laat zich ontvallen dat 
hij Wolifensperger niet ziet zitten als lijsttrekker. 
Jan Vis beaamde dit publiekelijk. Deze uitspraak 
leidt tot een incident waarbij Van Mierlo het 

voor Woiffensperger opneemt. Zie verder: De 
Volkskrant en Trouw d.d. 28 juli 1995 en NRC 
Handelsbladd.d. 31juli 5995 
82 TomKok in Democraat, jaargang 30, nummer 
6, p.io 

3 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor de 
Algemene Ledenvergadering op 22 en 23 maart 

'997 
84 Motie Algemene Ledenvergadering op 22-23 

maart 1997, in: Democraat, jaargang 30, nummer 

4,p.7 
5 Het staat buiten kijf dat hier sprake is geweest 

van een vooropgezette strategie. Partijvoorzitter 
Tom Kok zegt hierover in Democraat, jaargang 

30, nummer 6, p.io:  'Het besluit van het congres 
inzake de opvolging van Hans van Mierlo hield 
in, dat wij gingen zoeken, konden voorstellen en 
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dat de door ons voorgestelde kandidaat zich kan 
opstellen als de nieuwe lijsttrekker. Dat neemt 
niet weg, dat formeel het congres in februari 8998 
de lijsttrekker kiest uit de top  so  van de lijst.' 
Maar, zo voegt Kok daaraan toe, als er mensen 
overwegen om zich naast Els Borst kandidaat te 
stellen, moeten zij zich geen illusies maken. 
'Laten we reëel zijn: het zal niet eenvoudig zijn 
voor een tegenkandidaat om te winnen.' 
86 'l(Ïolffensperger zegt hierover in een interview 
voor dit boek: 'ik was bang dat het fractievoorzit-
terschap te zeer de veronderstelling in zich zou 

dragen dat ik het van Hans van Mierlo zou over-
nemen. Achteraf is het waar geweest dat het frac-
tievoorzitter zijn de last op de schouders legde 
van de aspirant-leider. Hans van Mierlo en ik 
hebben dat allebei onderschat.' 
87 Zie: interview Gerrit-Jan Wolifensperger 
88 Zie: Hans van Mierlo in Vrij Nederland d.d.iri 
juli 1998 
89 Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 30, 

nummer 6, p. 
90 Nadat de Volkskrant dit op 14 mei 1997 in de 
publiciteit heeft gebracht, Ziet Dik zich gedwon-
gen om bekend te maken niet beschikbaar te zijn, 
hetgeen in zijn ogen 'niet wil zeggen dat hij niet is 
gevraagd'. Zie o.a. NRCHandelsbladd.d. 2o mei 

1997 ende Volkskrant d.d. 21  mei  1997 

91 Interview De Graaf en Hans van Mierlo in 
Democraat, jaargang 30, nummer 6, p.5 
92 Idem 
93 Democraat, jaargang 30, nummer 6, p.8-9 
94 Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 30, 

nummer 6, p. 
95  Achteraf bezien is Van Mierlo nog steeds van 
mening dat hij de goede beslissing heeft geno-
men. Zie: Democraat, jaargang 31, nummer 6, 

p." 
96 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 8 juni 1997, archief D66 

Mierlo in Democraat, jaargang 30, num-

mer 6, p. 

Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 24juni1997, archief D66 

Els Borst in Democraat, jaargang 31, nummer 

p.8 en Hans van Mierlo in Democraat, jaargang 
t, nummer 6, p.11  

IOU  Interview De Graaf. Zie ook: Democraat, jaar-
gang 30, nummer io, p.12 

101 Zie o.a.: de Volkskrant d.d. 15 en 16 december 
1997, NRCHandelsbladen Trouw d.d. 16 decem-
ber1997 
102 Jaarverslag hoofdbestuur over 1998 en Ie  helft 

'999 
103 Zie o.a. NRC Handelsblad en Trouw d.d. 19 

december 1997 
104 Zie: Democraat, jaargang 30, nummer 8, plo 

105 Idem 
10 Michel van Halten in Democraat, jaargang 

30, nummer 8, p.io-i, 
107 Idem 
100 NIPO d.d. 20 december 1997 
109 Els Borst in hetAlgemeen Dagbladd.d. 3 janu-

ari 1998. Zie ook NRCHandelsbladen Trouw d.d. 
5 januari 1998 
110 Rede gehouden door Els Borst voor de Alge-
mene Ledenvergadering op 14 en 15  februari 2998 
111 Begroting verkiezingen d.d. 9  juni 1996, 

archief D66. Aanvankelijk is er een bedrag van i 
miljoen gulden beschikbaar, dit wordt later bijge-
steld tot 1.153.000,-. Wijziging begroting verkie-
zingsfonds d.d. 30 januari 1998, archief D66. 

PVDA begroot 3,3  miljoen; CDA 2,I VVD I,5  GL  
1,0; SP en kleinrechts 2,6. Zie: Van Praag en 
Brants (2  000), p.17 

112 Alleen D66 en sis kopen, voor her eerst, recla-
mezendtijd. n66 had 2 ton beschikbaar voor haar 
televisiecampagne, een bedrag dat onvoldoende 
was om zichtbaar te zijn, maar het campagne-
budget stond niet meer roe. Zie ook: Van Praag 
en Brants (2000), p.31 

113 Begroting verkiezingen d.d. 9  juni 1996, 

archief n66 
114 Idem 
115 Ibidem 
116 Ewout Cassee in: Kramer ca. (1998). Van 
Praag en Brants betogen dat uit het onderzoek 
bleek dat de partij speciale aandacht zou moeten 
geven aan de grote groep 'wegzwevers'. O.b.v. 
onderzoek werd campagne gericht op trouwe 

kiezers en twijfelaars, maar de 'zwevers' terugha-
len is volgens deze auteurs niet reëel geprobeerd. 
Zij bevestigen dat de centrale boodschap van de 
campagne 'zonder D66 geen paars' pas, een bood-
schap die niet uit het onderzoek is ontwikkeld). 
Van Praag en Brants (2000), p.27 

117 Zie ook: Van Praag en Brants (2000), p.27 
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118 Zie o.a. NRC Handelsblad d.d. 27 februari 
1998, de Volkskrantd.d. 24  januari 1998, io febru-
ari 1998 en 2 maart 1998 
119 Evaluatie verkiezingscampagne 1998, bij 
notulen van de vergadering van het hoofdbestuur 
1266 op 9  mei 1998, archiefD66 
120 Partijvoorzitter Tom Kok in Vrij Nederland, 
augustus 1998 
121 de Volkskrant, 5  maart 1998 
122 Interview  Thom  de Graaf. Zie ook: de Volks~  
krant i6 februari 1998 
123 Ewout Cassee in Democraat, jaargang 30, 

nummer 7,  fl.7 
124 Zie: Hans van Mierlo in Vrij Nederland,  ii  juli 
1998 
125 Idem. Van Mierlo zegt hierin in een inter-
view: 'Toen heb ik gezegd: samen uit, samen 

thuis, desnoods gaan we met zijn tweeën de 
oppositie in. Daarom heb ik me toen op de kan-
didatenlijst laten zetten. ( ... ) Ik ben eigenlijk 
alleen op de lijst gaan staan uit loyaliteit met Els. 
En omdat Hans en Winnie niet op de lijst wil-
den. 
126 Zie: de Volkskrantd.d. 4 mei 1998 
127 Op 59 juni 1998 maakt Hans Wijers op een 
persconferentie zijn vertrek bekend. Zie verder: 
Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad d.d. 19 

juni 1998 en de Volkskrantd.d. 20 en zz juni 1998 
128 Zie ook: Van Praag en Brants (2000) 
129 Hans Wijers in Democraat, jaargang 33, num-
mer 7, p.12 
130 Evaluatie verkiezingscampagne tijdens de ver-
gadering van het hoofdbestuur op 9  mei 1998, 

archief D66 
131 Het debat blijkt gunstig voor 1266. NIPO 

onderzoek laat zien dat 49% van de kijkers von-
den dat Borst het beter deed dan verwacht, verre-
weg de hoogste score van de deelnemers. Zie: Van 
Praag en Brants (z000), p.129 
132i Van Praag en Brants (2000), p.329 

133 PVDA-leider Wim Kok tijdens het lijsttrek-
kersdebat op 5  mei 1998. Zie ook: Van Praag en 
Brants (2000), p.125. Kok heeft de zondag ervoor 
al gezegd dat wie twijfelt tussen Bolkestein en 
hemzelf maar op Borst moet stemmen. Zie: NRC 
Handelsbladd.d. 23 april 1998 
134 Zie: Bolkestein en Brandsma (3998), plo6 
135 Kiezersonderzoek laat zien dat het lijsrtrek-
kersdebat een aantal potentiële GroenLinks-
stemmers heeft overgehaald om D66 te stemmen. 

Vlak voor het debat stond GroenLinks op 14 

zetels en 1266 op  ii.  Het optreden van Rosenmöl-
ler in het debat was te fel waardoor hij veel men-
sen tegen zich in het harnas joeg, terwijl de zelf-

verzekerde maar rustige manier van optreden van 
Borst juist veel waardering oogstte. Na het debat 
kon D66 34 zetels noteren en GroenLinks  ii.  
136 Partijvoorzitter Tom Kok in Vrij Nederland, i 
augustus 1998: 'Hoewel we dat niet naar buiten 
hebben gebracht: het was voor ons ook van groot 
belang dat we de vierde partij van Nederland 
zouden blijven.' 
137 Partijvoorzitter Tom Kok in Democraat, jaar-
gang 31, nummer 4,  p.4 
138 Els Borst in Democraat, jaargang 33, nummer 

4, p.8  
139 Ewout Cassee in: Kramer e.a. (1998), p.43 
140 Hans van Mierlo in Vrij Nederland,  ii  juli 
1998 
141 Met name Opschudding zal naar aanleiding 
hiervan van zich laten spreken. 
142 Onderzoek naar de stemvoorkeur van kiezers 
tussen najaar 1997 en de verkiezingen laat zien 
dat D66 lange rijd in een neerwaartse trend zit, 
maar dit in de campagne tijd weet om te buigen. 
De partij staat op 7,2 in september 3997, 3,8 in 
februari 1998, 4,7 in maart 1998, 5,3 in april 1998 

en 6,6 in mei 1998. Zie: Van Praag en Brants 
(2000), p.219. 
143 Zie o.a. NRC Handelsblad en de Volkskrant 
d.d. 19 oktober 1998 

144 Vgl. H.J. Hofland in NRCHandelsblad d.d. 6 
mei 1998 
145 Els Borst in Democraat, jaargang 31, nummer 

4, p.8: 'Kwantitatief zijn we misschien niet nodig, 
maar kwalitatief wel degelijk. Een kabinet zonder 
D66 isgeen paars kabinet.' 
146 Interview  Thom  de Graaf. Zie ook: Bolkes-
rein en Brandsma (1998), p.109 
147 Zie Da. NRC Handelsblad en de Volkskrant 
d.d. 22 mei 1998 en interviewThom de Graaf 
148 De Vries zal de voorwaarden van D66 uitein-
delijk ook in zijn eindverslag opnemen. Zie: 
interview  Thom  de Graaf. Zie ook: Bolkestein en 
Brandsma (1998), p.ii5 en 117 
149 Zie: Bolkestein en Brandsma (1998), p.117 
150 Zie:  NJ-IA 1998/461 
151 Hans van Mierlo in Vrij Nederland, is juli 
1998 
152 Zie: EHA 1998/462 
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153 Zie: KUA 1998/335 
154 Interview  Thom  de Graaf Zie ook: NRC 
Handelsbladd.d, to juli 1998 
'55 Tom Kok zegt hierover in Vrij Nederlandd.d, 
t augustus 1998: 'Els heeft overwogen een andere 
post in het kabinet te nemen. Maar dat vonden 
we niet verstandig. Haar profiel is toch dat van de 

nationale huisarts. ( ... ) We hadden graag Bin-

nenlandse Zaken gehad. We hebben daar buiten-
gewoon ons best voor gedaan. Maar het zat er 

gewoon niet in.' 
556 Zie ook: Bolkestein en Brandsma (1998), 

9.132 
157 Zie: K/IA 5998/462 
158 Zie ook: Elsevier d.d. z5 juli 1998 en de Volks-
krantd.d. 2,8 juni 5998 
159 Brief Hans van Mierlo aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 18 

augustus 1998, in Democraat, jaargang 31, num-

mer 6, pit 

160 Voor reacties op het vertrek van Van Mierlo, 

zie: NRCHandelsbladd.d. 8 en 9 juli 1998, Trouw 
en de Voikskrantd.d. 9 juli 1998 

NRCHandelsbladd.d. 9 juli 1998 

1 62  Investeren in D66, p.2 

Idem, p.6 
64 Idem, p.  6-7 
65 Zie ook: Bolkestein en Brandsma (1998), 

p146. 
Respectievelijk de Volkskrant, idem en Trouw 

d.d. 13 juni 1998 
Rapport van de commissie-Kiezersband, 

archief n66 

111  Notulen van de vergadering van het hoofdbe-
stuur op 9 mei 1998, archief n66 

Door de verandering, hoofdbestuur n66 

augustus 1998, in Democraat, jaargang 31, num-

nier o harem p. 1-2 
lT11  Reeds op 2 juli 1999 wordt bekend dat DiXiT 
wegens een gebrek aan abonnees niet meer zal 
verschijnen. DiXiT was een uitvloeisel van het 
zogenaamde 'bladenplan' ('Voorstel interne 
media, d.d. 30 juni 1996, behandeld tijdens de 
vergader: ng van het hoofdbestuur op i september 
I90, archief o66), dat al omstreeks 1996 is ont-
wikkdd maar waarvan de uitvoering nog een 
aantal iareu op zich liet wachten. Pas in april 1998 
is besloten om het bladenpian uit te voeren. De 
fllenlngen over DiXiT laten echter weinig heel  

van het nieuwe tijdschrift. Het einde van DiXiT 
is tevens het einde van het bladenplan. 
171 Idem 
172 Tom Kok in Democraat, jaargang 31, nummer 

7, P-13 
173 Penningmeester Van Lente in Democraat, 
jaargang 31, nummer 6, 9.14 
174 Idem 
175 Ibidem 
176 Ibidem 
177 Ibidem 
178 Zie ook: Hesseling en Beun (2005), p.138 
179 Citaat in: Hesseling en Beun (2002), p.146 
180 Zie: Besluitvorming Algemene Ledenverga-

dering op at november 1998 in: Democraat, jaar-

gang 31, nummer 8, katern p.t- 
191  Hesseling en Beun, beide lid van Opschud-
ding, erkennen dat hun voorstellen 'grotendeels 
cosmeticd waren. Zie: Hesseling en Beun (zooi), 

p.t46 
182 Zie: verslag Algemene Ledenvergadering op 

21 november 1998 in: Democraat, jaargang 31, 

nummer 8, p.4-5 
183 Idem 
184 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 

de Algemene Ledenvergadering op 4/5 februari 
1994 
185 Interview Gerrit-Jan Woiffensperger 
186 Buitenhof, 7  maart 5999 
187  Zie o.a. NRCHandelsbladd.d. 22 mei 1999 
188  Thom  de Graaf in de Volkskrant, mei 1999 
189i de Volkskrantd.d. 22 mei 1999 
190 de Volkskrant d. d. 22 mei 1999 

191 Advies D66 aan het staatshoofd d.d. 20 mei 

1998 
192  Thom  de Graaf tijdens het zogenoemde lijm-

debat in de Tweede Kamer op 8juni t999 
193 Brief van  Thom  de Graaf en Tom Kok aan de 

leden van D66, d.d. 31 mei 1999 

4 de Volkskrantd.d. 31  met  1999 
195 Idem 
196 Ibidem 
197  Thom  de Graaf in de Volkskrant, 7ju11 5999 
198 Hayo Apotheker tijdens de persconferentie 

over zijn aftreden op 7juni1999 
199 Roger van Boxtel in Vrij Nederland, 19 juni 

5999. In eerste instantie is men in Den Haag 
vooral verrast en enigszins gelaten door het ver-
trekvan de D66-minister. Maar daarna komende 
reacties. 'Ik heb de indruk dat het voor hem alle- 
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maal teveel is geworden.' Reageert premier Kok. 
'Kennelijk kon hij deze post niet helemaal aan, 
hij was er volgens mij niet erg happy', luidt de 
reactie van VVD-leider Dijkstal. (Kok in Trouw 
d.d. 8juni 2999, Dijkstal in de Volkskrant d.d. 8 
juni 1999) 
200  Thom  de Graaf tijdens het Kamerdebat op 8 
juni 1999. Zie ook: Interview De Graaf 
201 Initiatiefnemers: Chido Houbraken, pen-
ningmeester afdeling Leiden en Arjan Stoffels, 
secretaris afdeling Leiden 
202 Rapport Commissie Kiessysteem en Stemad-
vies, 15 juni 1999 
203 Zie: voorstellen hoofdbestuur t.b.v. de Alge-
mene Ledenvergadering op 18 en 19 november 
2000, in: Democraat, jaargang 33,  nummer  5, 
P-23-24 
204 Zie: verslag van de Algemene Ledenvergade-
ring op 18 en 29 november z000, in: Democraat, 
jaargang 33,  nummer  7, p.22 
205 Zie: Van Lente in Democraat, jaargang 32, 
nummer 6, p.x6-i8 
206 Idem 
207 Rede gehouden door  Thom  de Graaf voor de 
Algemene Ledenvergadering op zo november 

'999 
208 Het Democratisch Perspectief, hoofdbestuur 
ss66, oktober 1998, in Democraat, jaargang 31, 

nummer 8, p.20 

209 Een motie die gedachtegoed van D66 zou 
beperken tot het radicaal-democratische gedach-
tegoed krijgt weinig steun. 
210 Inleiding van De uitgangspunten van de 
Democraten, vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 25 maart 2000 

218 Rede gehouden door Jan Glastra van Loon 
voor de Algemene Ledenvergadering op z6 en 27 

oktober 1979 
212 Notulen van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 9 mei 1998 
213 Rede gehouden door  Thom  de Graaf voor de 
Algemene Ledenvergadering op 25 maart zoon 
214 Rede gehouden door Gerard Schouw voor de 
Algemene Ledenvergadering op 25 maart z000 
215 Toekomst in eigen hand, p. 
216 Idem, p.3-4 
217 De opkomst is met 57,7% z% lager dan in 
1998 
218 Zie: de Volkskrant d.d. 2, maart 2002 

219 Persverklaring D66 d.d. 17 mei 2002  

220 Advies n66 aan de Koningin d.d. 17 mei 2002 

221 Van Praag en Brants (z000), p.3 
222 Begroting behandeld tijdens de vergadering 
van het hoofdbestuur op 18 september 1991, 

archief n66 
223 Zie ook: Elsevierd.d. 25 juli 1998, p.18 

Hoofdstuk 8: 

Statuten Politieke Partij Democraten 66, Arti-
kel 3.1, vastgesteld tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 18 en 29 november z000. Tijdens 
het congres op 16 november zooz is deze passage 
vervangen door de volgende tekst: "De partij 
stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een 
politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal 
stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en 
streeft naar een democratische, duurzame en 
open samenleving. ( ... ) In het bijzonder streeft 
de partij naar radicale democratisering van de 
samenleving en het politieke bestel." (Statuten, 
Artikel z.,, vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 16 november zooz) 
2 Pas zeer recentelijk is de interne democratie 
binnen D66 iets minder uniek geworden. Sinds 

twee jaar wordt ook binnen andere partijen, zoals 
GroenLinks en het CDA, geëxperimenteerd met 
ledenvergaderingen waar alle leden toegang toe 
hebben. Ook de nieuwe partij Leefbaar Neder-
land maakt gebruik van een interne partijdemo-
crane á l  D66." 
3 Andere partijen worden overigens ook eenmaal 
in de (doorgaans) vier jaar met het probleem van 
grote hoeveelheden te behandelen amendemen-
ten geconfronteerd, namelijk bij de vaststelling 
van hun verkiezingsprogramma 

Statuten (1968), artikel to., en Huishoudelijk 
Reglement (1968), artikel  77 

Koole (1982), p.52-53 
6  Idem 
' Zie: Koole (1992) 

8 Vanaf 2,003  zal n66 bij de vaststelling van de 
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen gebruik gaan maken van voorverkiezingen. 
Hiervoor wordt Nederland opgedeeld in vijf 
landsdelen, waar kandidaten zich na de sluiting 
van de kandidaatstelling kunnen presenteren tij-
dens een vergadering waar leden en niet-leden 
kunnen deelnemen. Na de presentatie worden de 
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kandidaten door de aanwezigen geordend. De 
vijf voorlopige lijsten worden o.b,v. inwoneraan-
tal geïntegreerd tot één voorlopige lijst. Vervol-

gens krijgen alle leden via ene poststemming de 
gelegenheid de definitieve lijst vast te stellen. 
(Huishoudelijk Reglement Artikel 7.11 en 7.12, 

vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring op 16 november zooz) 
9 Statuten Artikel 19, tot 1984 
10 Statuten Artikel 19.1, vanaf 1984 
15 Statuten 1968, Artikel 97.4 
12 Aanvankelijk werd gesproken van een Com- 

missie Aandragen Stemadvies (cAs), later omge- 

doopt tot Stemadviescommissie  (SAC)  
53 Motie De Lange t.b.v. de Algemene Ledenver- 

gadering op 54 en 15 juni 1985 
14 Zie: Hillebrand (1992), p.334 
15 Voerman in Democraat, jaargang 34, nummer 

3, p 14 
16 Idem 
17 Zie ook: Hillebrand (1992), p.338 
18 Voerman in Democraat, jaargang 34,  nummer 

3, 3.I4 

19 Hillebrand (2992), p.332-334. In het CDA nam 

16% van de leden deel aan de besluitvorming, in 

de VVD 9%, in de PVDA 6% en in D66 36%. 

Bovendien was de invloed van de leden in de 
andere partijen indirect (op lokaal niveau) en bij 

1)66 direct 
Ook bij andere partijen is dit in de loop der 

H d minder sterk geworden. 

Koole (1992), p.174. Zie ook: Daalder e.a. 

(5)99). Van de 3% van de bevolking die in 1999  

id  was van een politieke partij, nam D66 o,i6%  

sour  haar rekening 
Zie ook: Koole (1992) 

Zie: Van Holsteyn en Koole (a000). De cijfers 
sva;i rbij naar deze publicatie wordt verwezen, zijn 
adsonisrig van het project 'Partijleden: recrute-
rInr en motivatie' van de Universiteit Leiden 
2 Ibidem 
25 'Go Holsteyn e.a. (1987), p.194 
26 Zie Van Holsteyn en Koole (z000), zie ook 
pagina 2I 
27 hij de andere drie grote partijen ligt het eerste 
percentage tussen 25 en 40%, het tweede in alle 
geraden onder to%. Zie: Van Holsteyn en Koole 
(aooG 

28 Bij de PVDA vormt deze groep een krappe 
meerderheid, bij CDA en VVD een minderheid. 
Zie: Van Holsteyn en Koole (2000) 

29 Deze cijfers komen redelijk overeen met die 
van de leden van de andere drie grote partijen. 
Zie: Van Holsteyn en Koole (2000) 
30 Koole (1992), p.189 
31 Zie: Democraat, jaargang 6, nummer 7, p.ri 
32 Zie: Duverger (1964) 

33 Betoogt ook A.  Heard  in:  The costs  of  
democracy, Chapel Hill,  1960 
34 Zie ook: Koole (ig s s ), p.321 
35 Dit cijfer heeft betrekking op 1995. Zie: Van 
Holsteyn en Koole (z000). In: Koole (1992), 

p.211, wordt een percentage van 30% genoemd. 
Bij de VVD was dit toendertijd z%, bij de PVDA 

14% en bij het CDA 17%. 
36 Brief swB aan hoofdbestuur u66, bij: notulen 

van de vergadering van het hoofdbestuur d.d. 14 

September  1983, archief n66 
37 Idem 
38 Democraten '66: duidelijk blijven. Een funda-
menteel manifest van (R)appèl 
39 Zie o.a. interviews Hans van Lookeren Cam-

pagne, Jan van Berkom,  Ruby  van Essen 
40 Brief Fred  Eisner  en Francine Giskes aan het 
hoofdbestuur d.d. 78 mei 1996, archief 066 
41 Brief aan het hoofdbestuur d.d. 23 mei 1996, 

archief D66 
42 Notulen van de vergadering van het hoofdbe-

stuur d.d. 20 maart 1991, archief o66 

43  Discussiestuk d.d. 19 maart 1992, archief ts66 
44 Er is weliswaar regelmatig aanzienlijke kritiek 
op zijn beleid en optreden, maar zijn positie als 
partijleider staat nimmer ter discussie 

45  Jan Terlouw (1983), p.28 

46 Van Holsteyn e.a. (1987), p.210-211 
4 Zie interview Aad Nuis 
48 Tot deze groep behoorden onder andere Aad 
Nuis, Laurens-Jan Brinkhotst, Jan Vis, Jan Glas-
tra van Loon, in de beginjaren Jan Beekmans en 

Peter  Baehr,  en in later jaren Jacob Kohnstamm 

en Gerrit-Jan Wolifensperger 
49 Jansen had in een interview gesteld dat als o66 

bij de komende kabinetsformatie met de PVDA in 

zee zou willen gaan, dat beter zou kunnen gebeu-
ren zonder Wim Kok. Van Mierlo  flout  Jansen 

hierop terug en de rest van het hoofdbestuur 

schaart zich achter de partijleider 
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50 Jan Terlouw in Democraat, jaargang 13, num-
mer 5, p.1 
51 Idem 
52 NRCHande1sbladd.d. 22 mei 1986 
53 Zie ook: Koole p.320-321 
54  Stijn Verbeek in Democraat, jaargang 14, num-
mer 3,  p.18 
55 Wim Dik in: Idee'66, nummer 3,  september 
1981, p.86 
56 Zie ook: Van Praag (5990) 
57 Zie interview Hans van Mierlo 
58 Zie ook: Van Praag (1990) 

59  Van Praag (5990), p.315-37 
60 Zie: Kennedy (5995), p.201-202. De staatsrech-
telijke ideeën van onder meer Ed van Thijn ver-
tonen overeenkomsten met die van D66, maar 
ook verschillen. Van Thijn was voorstander van 
een systeem naar Engels voorbeeld, terwijl de 

D66-opvattingen geïnspireerd waren door het 
systeem in de Verenigde Staten. Van Thijns plei-
dooi voor meer monisme in plaats van dualisme 
getuigt van een gouvernementele manier van 
denken. Ook streeft hij naar versterking van zijn 
eigen PVDA door een pleidooi voor twee grote 
concurrerende blokken. Ook het vernieuwings-

denken van Den Uyl past in deze richting. Verge-
lijk ook Klaassen (2000) p.19-20 
61 Bosmans  (ii),  p.81 
62 Vgl. Bosmans (1 95),  p.97 
63 Zie: Kennedy (is), p.202 

64 Hans van Mierlo in Trouw d.d. 17 november 
1990 

65 Hans van Mierlo in de Volkskrant d.d. 9 
december  1993 
66 De Nederlandse Kjezer 72, p.7 
67 Van  Praag (1990), p.40 

68 idem 
69 Opmerkelijk genoeg verwoordt ook voormalig 
partijleider Van Mierlo dit standpunt in een 
interview voor dit boek. Zie ook: De Beus 
(2001), p.19-22 

70 Zie ook: Lucardie  (ii),  p.115 

71 Zie ook: Lucardie (1991), p.116 
72 Zie ook:  Steinmetz  (2000), p.71-72 

73 Vgl.:Terlouw(1983),p.220 
74  FIB  en swB in Democraat, jaargang i, nummer 
8, p.4-5 
75  Edo Spier in Democraat, jaargang 29, nummer 
5,p.2 
76 Koole (1992), p.271 

77 Zie ook interview Gerrit-Jan Wolffenspeiaer. 
Volgens Wolffensperger is hierover tijdens 7 1 11 
fractievoorzitterschap ook nooit gesproken 
78 Jeekel en Kleinsma (1987) 
79 Zie o.a.: Koole p.319 

80 Zie ook: Van Holsteyn ca. (1986), p.i8 
81 Vgl. Van Holsteyn e.a. (1992), p.201 
82 Kees Brants in: Brants e.a. (1982), p.25-26 
83 Zie ook: Brants e.a. (1982), p.56 en 27: 'De taal 
waarin deze ideeën (die van D66 - vdL) wordt, 
verwoord, is geheel nieuw. Het direct asnspreek-
bare advertentiejargon heeft definitief zijn intic-

de op de politieke markt gedaan.' 
84 Zie ook: Brants e.a. (1982), p.34-35 
85 Zie ook: Van Praag en Brants (2000), p.25 

86 Van der Meulen in Brants en Van Praag (199s), 

P-54 
87 Zie ookTerlouw (1983), p.23 
88 Zie: Van Holsteyn e.a. (1992), p.108 

89 Zie: Van Holsteyn e.a. (1992), p.105 
90  Sartori  (1976), p.154. Schumpeter hanteert als 
definitie van een politieke partij: 'a party is a  
group whose members propose  to act in concert 
in  the competitive struggle for political power'.  
Schumpeter, p.283 
91 Omdat veel partijen ontstaan uit protest tegen 
bestaande het systeem, hoeven revolutionaire en 
protestpartijen in hun beginjaren niet gover-
nmeni-orientedte zijn (4  functie) 
92 Von Beyme (198 5) 
93 Vrij naar Koole (1992) 
94 D'66 kan niet worden gezien als een afsplitsing 
van de vvn. Ook heeft het vertrek van Gruijters 
niet geleid tot een scheuring binnen de vsm. Wel 
ontstaat er een scheiding in het LDC, de 'linker-
vleugel' van de vvn. Het LDC is in juni 1962 opge-
richt door onder meer een groep oud-leden van 
de JovD, naar aanleiding van de teleurstellend 
verlopen verkiezingen voor Provinciale Staten. 
Het LDC streeft naar vernieuwing van de vvn en 
democratisering van de partij. Het LDC wordt 
gezien als de 'linkervleugel' of de vrijzinnig-
democratische stroming binnen de VvD. 250 

leden van het LDC sluiten zich aan bij n'66 en ook 
een aantal leden van de JOVD wordt lid van de 
nieuwe partij. Zie ook: Koole e.a. (1988), p.96 e.v. 
95 Zie: Tromp, p.229-230 

96 NRCHandelsbladd.d. 8 juli 1998 
97 Zie ook: Koole p.8 
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98  Elsevier typeert het D66-programma 1fl 1998 
als 'dat van de PVDA vermeerderd met dat van de 
vvn, gedeeld door twee.' Zie: Elseviers magazine 
d.d. 15 juli 1998, p.i8 
99  Rede gehouden door Hans van Mierlo voor de 
Algemene Ledenvergadering op 30 juni en i juli 

1989 
'„,> Zie: Pizzorno (1981) 
101 Zie: Tromp (19 9  

102 Zie: interviews Hans Gruijters, Hans van 
Mierlo en Aad Nuis 
'°3Van  Dale  (i) 
104 Idem 
105 Met name James. Vgl.  The Encyclopedia  of  
Philosophy,  volume  five,  p.431-435 
106 Lewis op citaat in:  The Encyclopedia  ofPhilos-
op  by,  p.434 
107 Zie: Kribbe (1993) 

108  Destutt de  Tracy,  Ele'ments d'idéologie, 1901 

1 09  Mannheim (1960) 
110 Gruijters (1967), p.6o 
111 Ontleend aan: Van der Land (1997) 

112 Statuten D66, artikel 03.2 
113 vgl. Koole (1992), p.311-316 

114 Zie toelichting hoofdbestuur op plannen uit-

voering motie 9,  in: Democraat, jaargang 3,  num-

mer 4, p.3-4. Zie ook Democraat, jaargang 3, 

nummer 6, p.I8-I9 

115 Congresstukken t.b.v. de Algemene Leden-

vergadering op 13 en 14 april 1984 
116 In 1991 wordt in het hoofdbestuur nog wel 
gesproken over het 'actualiseren' van het inmid-
dels zwaar verouderde beleidsplan, maar hier zal 
liet niet meer van komen. Zie: Notulen van de 
hoofdbestuursvergadering OP 5 september 1991, 

srchiefD66 
'7 Van Mierlo (iq 68) 

Lucardie en Voerman (1991) 

I 9 Zie: Van Holsteyn en Koole (2000) 

Respectievelijk in:  Sartori  (1976) en Lipset 
(rRt) 

Lipschits (1969), p.144 

Deze tweede dimensie is afgeleid van de door 
Sugichart ontwikkelde scheidslijn voor materia-
listische waarden. Zie: R. Inglehart,  'The silent 
ii»  olution.  Changing values  and  political styles  
aiiiosg western  publics', Princeton University 
Press,  1977, p.25o. Binnen D66 wordt het assen-
kruis wel 'het assenkruis van Nypels' genoemd, 

verwijzend naar voormalig Tweede-Kamerlid  

Erwin Nypels, die een warm voorstander was van 
het gebruik van het assenkruis 
123 Het assenkruis geeft een gesimplificeerd 
beeld. De PVDA is in de loop van de jaren naar 
rechts opgeschoven en het uiteinde van het poli-
tieke spectrum wordt nu ingenomen door de 
Socialistische Partij  (so).  GroenLinks heeft een 
plaats verworven linksboven in het assenkruis. 
Bovendien duidt onderzoek erop dat er een ver-
band bestaat tussen de materiële en de immate-
riële as van het assenkruis, waardoor deze niet 
geheel haaks op elkaar geplaatst zouden moeten 
zijn 
124 Ook in kiezersonderzoek wordt dit met enige 
regelmaat voorspeld. Zie onder andere: Eggen 
e.a. (1982), p.84 

125 Zie: Van Holsteyn en Koole (z000). Voor de 
PVDA geldt de verhouding postmaterialisten-
materialisten 3I7%,  voor de vvn 8-11 en CDA 7-I8 

126 Dit was een van de argumenten van 
Opschudding bij de betreffende motie. Zie: Hes-
seling en Beun (zoo,), p.150 

127 Rede gehouden door Hans van Mierlo voor 
de Algemene Ledenvergadering op 6 februari 

1988 
520 Ostrogorski (1903), p.683 
129 Vergelijk: Max Weber en Maurice Duverger 
130 Ook Kirchheimer hanteert deze term.  Neu-
mann  spreekt van integratiepartijen. 
131 Weber (1946) 
132 Lipset e.a. (1967), vergelijk ook  Sartori, Politi- 
cal development  and  political  engineering. 

'S3  Vgl. Koole,  Cadre, catch-all  or  cartel?  
134 Pizzorno (1981) 
135 Zie onder meer: Koole (spg), Woltjer (1992), 

Kennedy (19), Van Praag (1990) 
136 Zie: Lijphart (1992), P-12-13  en Koole (i), 

P-54 
137 Zie: Lijphart (1992), p.14-15 
13  Irwin  en Holsteyn in: Koole (5992), p.435 

139 Eggen e.a. (1982), p.136 
140 Bosmans (151), p.87 
141 Eggen e.a. (1982), p.17 
142 Zie: Lijphart (1992), p.19 
143 Righart (19),  p.47 
144 Mair in:  Continuity,  change and  vulnerability  
of  party 
145 Zie: Lijphart (5992), par 

146 Vgl: Lijphart (1992), p. 21 

147 Zie: Downs p.297 

469 



NOTEN SLOTBESCHOUWING 

148 Zie: Downs (is), p.14' 
149  Zie ook: De Beus (2001), p.19-22 
150 Zie o.a.: Koele,  Cadre, catch-all  or  cartel?, 
Katz  en Mair,  Changing models  ofparty  organisa-
tion  andparty  democracy. The emergence  ofthe  car-
telparty en De Beus (2001) 
151 Zie ook:  Katz  en Mair,  Changing models  of 
party  organisation  and party  democracy. The emer-
gence  ofthe cartelparty 
152 Zie: Koele,  Cadre, catch-all  or  cartel?  
153 Vergelijk de beschrijving van de toeschou-
wersdemocratie van De Beus (zoor) in de volgen-
de paragraaf 
154 Kirchheimer (1966) 
155 Kirchheimer (1966), p.190 

'56 Neumann (1956) 
157 Gordon Smith,  Core persistence:  change and 
thepeople's party 
158 Koele (1992), p.407-408 
159  Katz  en Mair,  Changing models  ofparty  orga-
nisation  andparty  democracy. The emergence  ofthe 
cartelparty 
160 Zie: De Beus (2001), p.19-22 
161 Vergelijk:  Katz  en Mair,  Changing models  of 
party  organisation  andparty  democracy  
162 Van Doorn in: De Beus e.a. (1996), p.o 
163 Zie: Lucardie (z000), p.175 
164 Zie: Downs p.295 
165 Zie:  Pedersen  (iti), p.97 
166 Zie:  Pedersen  (igii), p.97-98 
167 DS'70 werd opgeheven, PPR en PSP gingen op 
in GroenLinks. 
168 Vrije Universiteit p.258 
169 Die eigenstandige positie kwam in gevaar ten 
tijde van de progressieve samenwerking, hetgeen 

de voornoemde stelling bevestigt. Zie ook hoofd-
stuk3. 
170 Boerenpartij, DS'70, NMP, RKPN, avp, Oude~  
renpartijen, cp, en in zekere zin ook de partijen 
die opgingen in Groenlinks. Nu de as' drie ver-
kiezingen achter elkaar winst heeft geboekt, kan 
voorzichtig de conclusie worden getrokken dat 
ook deze partij zich niet aan de theorie van  Peder-
sen  houdt. 
171 Downs (is),  p.299 

172 De vnu wees het gebruik van zogenaamde 
'-ismen' af en noemde zichzelf dan ook bewust 
niet liberaal. Ook liberalen hanteerden in hun 
ogen dogma's, zoals de leer van de vrije markt en 
onthouding van staatsinvloed (die door de vrij- 

zinnigen juist wèl gewenst werd geacht) Zie ook: 
Lucardie (200,) 

173 Zie: Voerman e.a. (1991) 
174 Marchant in: Regeering en volk, Dcii Haag, 
1924 
175 Zie: Voerman e.a. (1991) 
176 Koole (iiij), p.316 

177 Zie: Lucardie (zoo,), p.74 
178 Hesseling en Beun (2  001), p.139 
179 Lucardie spreekt van 'de radicale snoniing in 

de Nederlandse politiek, die teruggaat tot het 

eindvan de 19e  eeuw. In 1892 werd deze stronhing 

voor het eerst vertegenwoordigd in een politieke 
partij: de Radicale Bond. Zie: Lucardic (loot), 
p.67 
' 80 NRCHandelsbladdd 30maart1974 

Slotbeschouwing: 

11dec, jaargang 22, nummer 6 
2 Het platform 'Ongehoord' bestaat uit kritische 
D66'ers die, zoals ze zelf zeggen, "gehoord willen 
worden". Zie www.ongehoord.nl  

Het hoofd koel, maar met de vuist op tafel, Dcii 

Haag, Democraten 66, 2002. Zie 00k de hoef 

van Grarad Schouw aan de leden van D66 d.d. I 

juni 2002 

Statuten Politieke Partij Democraten 66 Artikel 

2.1, vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvetg'I 
dering op 16 november 2002 

Huishoudelijk Reglement, Artikel 7.11 en 7.11, 

vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergade-

ring op 16 november 2002 
6 Huishoudelijk Reglement, Artikel 3.7, vastgesteld 

tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 

november zooz 
7 Huishoudelijk Reglement, Artikel vastgesteld 

tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 

november zooz 
8 Open brief  Floor  Kist aan de Tweede Kamer-

fractie van D66  
Thom  de Graaf in NRC Handelsblad d.d. 29 

oktober 2002 
10 Zie: de Volkskrant d.d. 30 oktober 2002 en 

NRCHandelsbladd.d. 29 oktober 2002 
11 Hans van Mierlo in: de Volkskrantd.d. 29 okto-

ber 2002 

12 Verkiezingspamflet Dó-ó-, Den Haag, Democra-

ten 66, 2002, p.2 
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13 Idem 
14 Rede gehouden door  Thom  de Graaf tijdens 
de Algemene Ledenvergadering op 16 november 
2002 

15 Verkiezingspamflet D66, Den Haag, Democra-
ten 66, 2002, p.10 
16  Thom  de Graaf bij de presentatie van het Ver-
kiezingspamfletD66op 4  november zooz 
17 Rede gehouden door  Thom  de Graaf tijdens 
de Algemene Ledenvergadering op 16 november 
2002 

18 Rede gehouden door  Thom  de Graaf bij de 
afsluiting van de verkiezingscampagne in Amers-
foort op zo januari 2003. Zie ook: persbericht 

D66 d.d. 20 januari 2003 

19 Rede  Thom  de Graaf gehouden tijdens de uit-
slagenavond in Den Haag op z2 januari 2003 
20 Aad Nuis in: Democraat, maart 1978, p.13 
21 Boris van der Ham in het televisieprogramma  
Barend &Witteman d.d. 16 Mei 2002 

22 In de Thorbeckelezing op 6 januari 2003 
claimde Lousewies van der Laan wel ondubbel-
zinnig dat D66 'de enige liberale partij van 
Nederland' is. 
23 Rede gehouden door Jan Glastra van Loon 
voor de Algemene Ledenvergadering op 26 en 27 
oktober 1979 
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Bijlage I: Chronologisch overzicht 

23-03-1966 Provinciale-Statenverkiezingen 
10-03-1966 huwelijk Beatrix en Claus 
21-03-1966 Gruijters treedt uit de VVD 

30-04-1966 bijeenkomst 'groep van 13' 

20-05-1966 oprichting Initiatiefcomité D'66 
Hans van Mierlo voorzitter 

01-06-1966 gemeenteraadsverkiezingen 
zomer 1966 onlusten in Amsterdam 
0-09-1966 Initiatiefcomité aanvaardt Appèl 

15-09-1966 presentatie Appèl 
t/14-o9-I966 nacht van Schmelzer 
14-09-1966 oprichting D'66 
17/18-12-1966 1e Algemene Ledenvergadering D'66 
27-12-1966 2e Algemene Ledenvergadering (vervolg ie  tv) 
15-02-1967 Tweede-Kamerverkiezingen 
12-08-1967 oprichting icvp-radicalen 

-is - 67 3 Algemene Ledenvergadering 
13/14/15-09-1968 4' Algemene Ledenvergadering 
zomer 1968 start basisgesprekken 
28-12-1968 gesprek met bestuur PPR 
25-01-1969 oprichting PAK 
31-05 /„-o6-i969 5e  Algemene Ledenvergadering 
december 1969 einde basisgesprekken 
'3/14/15-12-1969 6' Algemene Ledenvergadering 
18-031 970 Provinciale-Statenverkiezingen 
3 / 4/5~04-19, 0 7' Algemene Ledenvergadering 
09-051970 discussiecongres in Haarlem 
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03-06-1970 gemeenteraadsverkiezingen 
juli 1970 einde PAK 7011 
zomer 1970 voorbereiding nieuwe strategie 
21-09-1970 oproep 3-partijenplan 06- 

Iq/20-I2-1970  
8e  Algemene Ledenvergadering 
beleidsplan aangenomen 
D'66 laat excentrische positie los 

02-02-1971 akkoord met PVDA 04 
23-02-1971 presentatie gezamenlijke verkiezingsprogramma li- 

27-02-1971  
9e  Algemene Ledenvergadering 
akkoord samenwerking PVDA en PPR 

16-04-1971 presentatie schaduwkabinet 
28-04-1971 Tweede-Kamerverkiezingen 24 
zomer 1971 gesprekken over PVP 

04-09-1971 studiedag PVP in Rotterdam 31 
6/7-11-1971 bc Algemene Ledenvergadering 0. 
06-03-1972 rapport commissie-Mansholt 

14-04-1972  oprichting Vrije Democraten 0 
06-05-1972 11e Algemene Ledenvergadering 
13-09-1972 presentatie Keerpunt 1972 0 
6/7-10-1972 12e Algemene Ledenvergadering 
18-11-1972 presentatie 2e  schaduwkabinet 3 
29-11-1972 Tweede-Kamerverkiezingen 
10/11-03-1973 13' Algemene Ledenvergadering 
04-05-1973 D'66 akkoord met regeringsdeelname 
11-05-1973 beëdiging kabinet-Den Uyl 
26-06-1973 Hans van Mierlo maakt aftreden bekend 

Jan Terlouw nieuwe fractievoorzitter 
17-10-1973 tussentijdse verkiezingen in Zaanstad 
24-11-1973 14e Algemene Ledenvergadering 
08-03-1974 Oprichting Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 
09-03-1974 15e Algemene Ledenvergadering 
27-03-1974 Provinciale-Statenverkiezingen 
29-05-1974 gemeenteraadsverkiezingen 
zomer 1974 toekomstdiscussie 
21-09-1974 16e Algemene Ledenvergadering 
28-11-1974 Anneke Goudsmit treedt af 
27-05-1975 Jan Glastra van Loon treedt af 
juni 1975 bijeenkomsten  'Pulitzer-groep' 
zomer 1975 huiskamerbijeenkomsten 
25-10-1975 oprichting DAG 

29-11-1975 17e Algemene Ledenvergadering 
definitief einde samenwerking progressieve drie 
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21-06-1976 Govert Nooteboom splitst zich af van TK-fractie 

juni 1976 Erik Visser verlaat D'66 

zomer 1976 gesprekken met DAG en Resoluut 
22-10-1976 Jan Terlouw kondigt vertrek aan 
o6-ii-1976  18e Algemene Ledenvergadering 

start handtekeningenactie 
27-12-1976 io jaar D'66 in Krasnapoisky 

28-01-1977 Jan Terlouw toch lijsttrekker 
04/05-02-1977 iq'Algemene Ledenvergadering 
12-03-1977 20e Algemene Ledenvergadering (vervolg 19 ALV) 
21-03-1977 val kabinet-Den Uyl 
25-05-1977 Tweede-Kamerverkiezingen 
18/19-11-1977 21e Algemene Ledenvergadering 

29-03-1978  Provinciale-Statenverkiezingen 
22-04-1978 22e Algemene Ledenvergadering 
31-05-1978 gemeenteraadsverkiezingen 
04/05-11-1978 23C Algemene Ledenvergadering 

23/24-03-1979 24e Algemene Ledenvergadering 
07-06-1979 verkiezingen Europees Parlement 
26/27-10-1979 25e Algemene Ledenvergadering 

01-12-1979 26'Algemene Ledenvergadering (vervolg 25e  ALV) 
25/26-04-198o 27e Algemene Ledenvergadering 

31-10/01-11-1980  
28C Algemene Ledenvergadering 

17-01-1981 29C Algemene Ledenvergadering 

20/21-02-1981 30e Algemene Ledenvergadering 
26-05-19 8i Tweede-Kamerverkiezingen 
10-09-1981 beëdiging kabinet-Van Agt  II  
16-10-19 8i tussentijdse kabinetscrisis 

1 3/14-11-1981  
31e Algemene Ledenvergadering 

20-03-1982 32e Algemene Ledenvergadering 
2-03-I982 Provinciale-Statenverkiezingen 
12-05-1982 Val kabinet-Van Agt  II  
19-05-1982 D'66 akkoord met deelname interimkabinet-Van Agt  III  
02-06-1982 gemeenteraadsverkiezingen 
OT-06-I982. presentatie (R)appèl 
:i6-o6-i982 'bezinningscongres' in Amsterdam 
16h 7-07-1982  33e Algemene Ledenvergadering 

Jan Terlouw opnieuw lijsttrekker 
08-09-1982 Tweede-Kamerverkiezingen 
28-10-1982. Jan Terlouw kondigt vertrek aan 

Maarten Engwirda nieuwe fractievoorzitter 
29! 30-10-1982 34e Algemene Ledenvergadering 

Laurens-Jan Brinkhorst en Jan Terlouw verlaten de politiek 
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februari 1983 Democratisch manifest 
01-05-1983 (R) appèl opgeheven 
6/7-05-1983 35e Algemene Ledenvergadering 
22-10-1983 symposium D'66 nader aangeduid 
26-11-1983 36 Algemene Ledenvergadering 

21-01-1984 37e Algemene Ledenvergadering 
oprichting Jonge Democraten 

13/14-04-1984 38e Algemene Ledenvergadering 
zomer 1984 onrust over partijleiderschap 
14-06-1984 verkiezingen Europees Parlement 
17-11-1984 39e Algemene Ledenvergadering 
08-01-1985 Arnhemse rede van Hans van Mierlo 
14/15-06-1985 40e Algemene Ledenvergadering 

Reden van Bestaan 
Hans van Mierlo kandidaat-lijsttrekker 

30-11-1985 41e Algemene Ledenvergadering 
22-01-1986 start verkiezingscampagne 
24-01-1986 4z'Algemene Ledenvergadering 
19-03-1986 gemeenteraadsverkiezingen 
30-04-1986 20 jaar D66 in Krasnapolsky 
21-05-1986 Tweede-Kamerverkiezingen 
02-10-1986 toetreding als waarnemer tot Liberale Internationale 
01-11-198 6 43e Algemene Ledenvergadering 

28-02,-1987 44e  Algemene Ledenvergadering 
18-03-1987 Provinciale-Statenverkiezingen 
31-10-1987 45e Algemene Ledenvergadering 
06-02-1988 46e Algemene Ledenvergadering 
29-10-1988 47e Algemene Ledenvergadering 
17/18-02-1989 48e Algemene Ledenvergadering 
02-05-1989 val kabinet-Lubbers  II  
15-06-1989 verkiezingen Europees Parlement 

3o-o6/0I-07-i989 49' Algemene Ledenvergadering 
06-09-1989 Tweede-Kamerverkiezingen 
20-09-1989 D66 breekt coalitieonderhandelingen af 
10-02-1990 Soc Algemene Ledenvergadering 
21-03-1990 gemeenteraadsverkiezingen 
13-09-1990 Oprichting Stichting Internationaal Democratisch Initiatief 

D66 
03-11-1990 51e Algemene Ledenvergadering 
02-01-1991 52-'Algemene Ledenvergadering 
06-03-1991 Provinciale-Statenverkiezingen 
02-11-1991 53e Algemene Ledenvergadering 
02-11-1991 25 jaar D66 in Krasnapolsky 

476 



BIJLAGE I 

2802-1992  54e Algemene Ledenvergadering 

september 1992 Politiek in uitvoering 

28III992 
55e Algemene Ledenvergadering 

20-03-1993 56 Algemene Ledenvergadering 

30/31-10-1993 
57e Algemene Ledenvergadering 

415-02-1994 58e Algemene Ledenvergadering 
start verkiezingscampagne 

03-03-1994 gemeenteraadsverkiezingen 

03-05-1994 Tweede-Kamerverkiezingen 

09-06-1994 verkiezingen Europees Parlement 

i8-08-I994 066 akkoord met regeringsdeelname 
Gerrit-Jan Wolifensperger nieuwe fractievoorzitter 

2-o8-I994 beëdiging  Tkabinet-Kok 

o5-ii-1994 59 Algemene Ledenvergadering 

04/05-02-1995 
60e Algemene Ledenvergadering 

maart 1995 rapport Ruimte voor politiek 

08-03-1995 Provinciale-Statenverkiezingen 

24/25-I 1995 
61e Algemene Ledenvergadering 

30I3I03996  
62e Algemene Ledenvergadering 

april 1996 startdocument Voor de verandering 

23II-1996 
63e Algemene Ledenvergadering 

2212303-I997 
64e Algemene Ledenvergadering 
Hans van Mierlo kondigt vertrek aan 

-05-I997 Els Borst kandidaat-lijsttrekker 

september 1997 Ophef over concept Bewogen in beweging 

5-10-1997 
65e Algemene Ledenvergadering 
Els Borst gekozen tot lijsttrekker 

21-11-1997 Gerrit-Jan Wolffensperger verlaat de politiek  
Thom  de Graaf nieuwe fractievoorzitter 

25-01-1998  start verkiezingscampagne 

14/15-02-1998 66 Algemene Ledenvergadering 

04-03-1998 gemeenteraadsverkiezingen 

06-05-1998 Tweede-Kamerverkiezingen 

29-07-1998 n66 akkoord met regeringsdeelname 

03-08-1998 beëdiging kabinet-Kok  II  

18-08-1998 Hans van Mierlo verlaat de politiek 

21-11- 1 998 67 Algemene Ledenvergadering 

06/0 
68e Algemene Ledenvergadering 
D66 besluit toe te treden tot Liberale Internationale 

03-03-1999 
Provinciale-Statenverkiezingen 

18/19-05-1999 'Nacht van Wiegel', n66 veroorzaakt kabinetscrisis 

07-06-1999 minister Hayo Apotheker treedt af 

10-06-199q Verkiezingen Europees Parlement 
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03-07-1999 kabinet-Kok  II  hersteld 
20-11-1999 69e Algemene Ledenvergadering 
25-03-2000 70e Algemene Ledenvergadering 
18/19-11-2000 71e Algemene Ledenvergadering 
12-05-2001  72e Algemene Ledenvergadering 
13-10-2,001  presentatie Toekomst in eigen hand 
17-11-2001 73e Algemene Ledenvergadering  

Thom  de Graaf gekozen tot lijsttrekker 
08/09-02-2002 74e Algemene Ledenvergadering 
05-03-2002 gemeenteraadsverkiezingen 
16-04-2002 val kabinet-Kok  II  
15-05-2002 Tweede-Kamerverkiezingen 
10-06-2002 startdocument 'Het hoofd koel, maar met de vuist op tafe l' 
07-09-2002 'impulsconferentie' Democraten.nu  
16-11-2002 val kabinet-Balkenende 
01-11-2002 presentatie verkiezingspamflet 
16-11-2002 75e Algemene Ledenvergadering  

Thom  de Graaf gekozen tot lijsttrekker 
22-01-2003 Tweede Kamerverkiezingen  

Thom  de Graaf kondigt aftreden aan 
23-01-2003 Boris Dittrich nieuwe fractievoorzitter 
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Bijlage  II:  Uitslagen Tweede-Kamerverkiezingen  

A. Percentages 

1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 

,ov 3,6 0,5 

UNIE5I. 
0,9 

CD 
0,1 0,9 2,5 0,6 

0,1 0,8 0,4 

cp'86 
0,4 

CPN 3,6 3,9 4,5 1,7 2,1 1,8 0,6 

ARP 9,9 8,6 8,8 

CRU 8,1 6,3 4,8 

26,5 21,9 17,7 

CDA 
31,9 30,8 29,4 34,6 35,3 22,2 18,4 27,9 28,6  

2,5 2,1 
CU  

D66 4,5 6,8 4,2 5,4 11,1 4,3 6,1 7,9 15,5 9 5,1 4,1 

DS'70 5,3 4,1 0,7 0,6 0,4 

GPV 0,9 1,6 1,8 1 0,8 0,8 1 1,2 1,3 1,3  

4,1 3,5 7,3 7 5,1 
GL  

1,6 0,4  
LN 

17 5,7  
LIG' 

NVU 0,4 0,1 0 

'sr 2,9 1,5 1,5 0,9 2,1 2,3 1,2 

PVDA 23,5 24,7 27,3 33,8 28,3 30,4 33,3 31,9 24 29 15,1 27,3 

PPR 1,8 4,8 1,7 2 1,7 1,3 

3cerenpartij 4,7 1,1 1,9 0,8 0,2 0,3 

UI 0,6 1,2 1,5 0,9 1 1,8 2 

0,9 0,4 0,2 0,2 

0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 1,3 3,5 5,9 6,3 

2 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 

10,7 10,4 14,4 17,9 17,3 23,1 17,4 14,6 20 24,7 15,4 17,9 

Overic 2,7 3,9 1,1 0,2 0,7 0,7 1 0,9 1,4 2 0,8 1,9 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(Bro C:  Coo  Iraal Bureau voor de Statistiek) 
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BIJLAGE  II 

B. Zetels 

1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 

AOV 6 0 

UNIES5. 1 

CD 0 1 3 0 

Cr 0 1 0 

cp'86 0 

CPN 5 6 7 2 3 3 0 

ARP 15 13 14 

CHU 12 10 7  

'(VP  42 35 27 

CDA 49 48 45 54 54 34 29 43 44  

CU  4 3 

D66 7 11 6 8 17 6 9 12 24 14 7 6 

DS'70 8 6 1 0 0 

GPV 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2  

GL  6 5 11 10 8 

LN 2 0 

LPF 26 8 

NYU 0 0 0 

PSP 4 2 2 1 3 3 1 

PVDA 37 39 43 53 44 47 52 49 37 45 23 42 

PPR 2 7 3 3 2 2 

Boerenpartij 7 1 3 1 0 0 

RPF 2 2 1 1 3 3 

'('(PbS 1 0 

sp 0 0 0 2 5 9 9 

SGP 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

VVD 17 16 22 28 36 27 27 22 31 38 24 28 

Overige 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek) 

111 
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BIJLAGE  III  

Bijlage  III:  Overige verkiezingsuitslagen 

A. Uitslagen verkiezingen Provinciale C. Uitslagen verkiezingen Europees 
Staten Parlement 

% zetels 

1970 7.7 
1974 1.0 

1978 5.2 

1982 8.3 
1987 6.7 
1991 15.6  
1995 9.2 

'999 5.9 

(bron: CBS, Statistiek der verkiezingen - Provin- 

ciale Staten) 

B. Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 

% 

1970 4.4 
1974 0.5 

1978 3.7 
1982 4.0 

1986 3.6 
1990 8.7 
1994 11.0 

1998 5.6  

(bron: CBS, Statistiek der verkiezingen - 

gemeenteraden) 

1979 9.0 2 

1984 2.3 0 

1989 6.o 

1994 11.7 4 
1999 5.8 2,  

(bron: CBS, Statistiek der verkiezingen - Euro-

peesparlement) 

D. Uitslagen verkiezingen Eerste Kamer 

zetels 

1971 6 

'974 3 
1977 0 

1980 2 

1981 4 
1982 6 
1986 6 
1987 5 
1991 12 

'995 7 
'999 4 

(bron: Compendium voorpolitiek en samenleving 

in Nederland) 
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BIJLAGE  IV  

Bijlage  IV:  Samenstelling Tweede-Kamerfractie 

Opmerking: vermeld zijn de leden die als gevolg van hun positie op de kandidaten-
lijst bij de Tweede-Kamerverkiezingen zijn gekozen. Vervolgens is vermeld welke 
wijzigingen zijn opgetreden als gevolg van regeringsvorming, tussentijds aftreden 
of afsplitsing. 

23 februari 1967— JO mei 1971 (7 leden) 
mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (vz.) 
A. de Goede 
drs. M. Dijkstra 
mr. A.M. Goudsmit  

ii  mei 1971— 7  december  1972-  (ii  leden) 
mr. H.A.F.M.O.van Mierlo (vz.) 
drs. E. Nypels 
drs. W.A.F. Wilbers 
drs. M. Dijkstra 
drs. E. C. Visser 
drs. M.B. Engwirda 

7  december 1972 — 8juni 1977 (6 leden) 
mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (vz. tot  01-09-1973) 

drs. J. PA. Gruijters 
mr. A.M. Goudsmit 
A. de Goede 
drs. J.A.P.M. Beekmans 
dr. J.C. Terlouw (vz. vanaf 01-09-1973) 

Per 28-05-1973: 

drs. W.A.F. Wilbers voor Gruijters (minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 

8juni 1977— 10 juni 1981 (8 leden) 
dr. J.C. Terlouw (vz.) 
mr. L.J. Brinkhorst 
mr. H.J. Zeevalking 
drs. E. Nypels 
C. Mertens 
drs. M. B. Engwirda  

drs. E.G. Visser 
drs. E. Nypels 
dr. M.J.J.A. Imkamp 

dr. J.C. Terlouw 
drs. G. Nooteboom 
dr. M.J.J.A. Imkamp 
A. de Goede 
mr. A.M. Goudsmit 

dr. M.J.J.A. Imkamp voor De Goede (staatsse- 
cretaris van Financiën) 
Per 02-04-1974: 

drs. E. Nypels voor W.A.F. Wilbers (afgetreden) 
Per 04-12-1974.' 

drs. G. Nooteboom voor Goudsmit (afgetreden) 
Nooteboom splitst zich in juni 1976 af en gaat 
door als eenmansfractie. 

mr. J.J.ambers-Hacquebard 
mr. E.K. Wessel-Tuinstra 
per 24-01-19 79: 

drs. S.C.  Bischoff  van Heemskerck voor Zeeval- 
king  (burgemeester van Rijswijk) 

10 juni 1981— 16 september 1982 (17  leden) 
dr. J.C. Terlouw (vz. tot 11-09-1981) mr.J.J. Lambers-Hacquebard 
E.G. Bakker drs. E.G. Hellebrekers-Cotterel 
mr. U. Brinkhorst (vz. vanaf n-09-I981) drs. E. Nypels 
mr. S. Dekker drs. A. Nuis 
drs. M. B. Engwirda dr. G. Mik 
drs. L.S. Groenman C. Mertens 
mr. J. Kohnstamm dr. D.K.J. Tommel 
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BIJLAGE  IV 

mr. E.K. Wessel-Tuinstra 
ir. P. K. ter Veer 
J.ThM. Veldhuizen 
Per 15-09-1981: 

drs. W.A.E Wilbers voor Terlouw (minister van 
Economische Zaken) 

16 september 1982 —3juni 1986 (6 leden) 

dr. J.C. Terlouw 
mr. Jj.  Lambers-Hacquebard 
mr. L.J. Brinkhorst (vz. tot 10-11-1982) 

drs. M.B. Engwirda (vz. vanaflo-n-I982) 
mr. E.K. Wessel-Tuinstra 
drs. E. Nypels 

3)Ufll 1986-14 september 1989 (9  leden) 

mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (vz.) 
drs. L.S. Groenman 
drs. M.B. Engwirda 
mr.drs. G.J. Wolifensperger 
drs. E. Nypels  

H.A. Schaper voor Lambers-Hacquebard (Staats-
secretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
Per 08-06-1982. 

CMI. Moolhuyzen-Fase voor Nypels (minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 

Per 11-11-1982: 
drs. L.S. Groenman voorTerlouw (verlaat de 
politiek) 
dr. G. Mik voor Brinkhorst (verlaat de politiek) 
Per 30-08-1983: 

dr. D.K.J. Tommel voor Lambers-Hacquebard 
(afgetreden) 

drs. D. Eisma 
dr. D.K.J. Tommel 
mr. J. Kohnstamm 
drs. A. Nuis 

14 september 1989 —17 mei 1994 (,z leden) 

mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (vz.) 
mr.drs. G.J. Wolffensperger 
mr. J. Kohnstamm 
drs. L.S. Groenman 
dr. D.K.J. Tommel 
drs. A. Nuis 

17 mei 1994-19 mei 1998 (24 leden) 

mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (vz. tot 17-08-1994) 

mr.drs. G.J. Wolifensperger (vz. van 17-08-1994 

tot 21-11-1997) 

mr. J. Kohnstamm 
dr. D.K.J. Tommel 
drs. L.S. Groenman 
drs. A. Nuis 
mr. 0. Scheltema-De Nie 
drs. A.J. Schimmel 
J.A. Jorritsma-Van Oosten 
drs. E.D.C.M. Lambrechts 
drs. G. Thema 
MM. Versnel-Schmitz 
nit.  B.O. Dittrich 
Ir P.K.terVeer 
-1G. Fermina 
Un N.G. van 't Riet  

drs. D. Eisma 
mr. 0. Scheltema-De Nie 
drs. A.J. Schimmel 
ir. P.K. ter Veer 
M.J. Versnel-Schmitz  
drs. G. Thema 

M.J. Augusteijn-Esser 
mr. Th.C. de Graaf (vz. vanaf 21-11-1997) 

mr. J.M. de Koning 
drs. B.R.A. van den Bos 
A.D. Bakker 
drs. J.Th. Hoekema 
ir. F.C. Giskes 
G. Roethof 
Per 30-08-1994: 

mr. R. H.L.M. van Boxtel voor Van Mierlo 
(ministervan Buitenlandse Zaken) 
drs. S. van Vliet voor Kohnstamm (staatssecreta- 
ris van Binnenlandse Zaken) 
mr. J. van 9ÇTalsem  voor Tommel (staatssecretaris 
van vRoM) 

J.J.W. van  Waning  M.A. voor Nuis (staatssecre-
taris ocw) 
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Per 29-08-1995: 

drs. J.F. Jeekel voor Groenman (afgetreden) 

19 mei 1998 - 12 mei zooz (14 leden) 

dr. E. Borst-Eilers 
mr. Th.C. de Graaf(vz.) 
mr. R.H.L.M. van Boxtel 
mr. B. 0. Dittrich 
mr. HA.F.M.O. van Mierlo 
drs. G. Ybema 
ir. RK. ter Veer 
A.D. Bakker 

drs. A.J. Schimmel 
mr. 0. Scheltema-De Nie 
drs. E.D.C.M. Lambrechts 
drs.J.Th. Hoekema 

2.2 mei 2002— 28 januari 2003 (7 leden) 

mr. Th. C. de Graaf(vz.) 
mr. B.O. Dittrich 
ir. F.C. Giskes 
A.D. Bakker 
drs. E.D.C.M. Lambrechts 
V.M.C. van Geen 

2,9 januari 2003 - heden (6 leden) 

mr. Th. C. de Graaf 
L.WS.A.L.B. van der Laan 
mr. B.0. Dittrich (vz.) 

(bron: Parlementair Documentatiecentrum) 

Per 03-12-1997.  
PH.  B. Wessels voor Wolifensperger (verlaat de 
politiek) 

ir. PC. Giskes 
F. Ravestein 
Per 25-08-1998: 

drs. N. G. van 't Rietvoor Borst (ministervan 
vws) 
M.J. Augusreijn-Esser voor Van Boxtel (minister 
van GSI) 
drs. S. van Vliet voor Ybema (staatssecretaris van 
Buitenlandse Handel) 
mr. J. van Walsem voor Van Mierlo (verlaat de 
politiek) 

B. van der Ham* 

* nummer acht op de kandidatenlijst, maar in de 
Tweede Kamer gekomen nadat nummer twee, 
mr. R.H.L.M. van Boxtel, na de verkiezingen 
zijn zetel ter beschikking stelde. 

A.D. Bakker 
B. van der Ham 
ir. F.C. Giskes 
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nister 

is van 

sr in de 
twee, 

zingefl 

Bijlage V: Samenstelling Eerste-Kamerfractie 

H mei 1971— 17 september  1974  (6 leden) 

prof.ir. 9V. Draijer ir. NFl.  Schwartz  (vz. tot 18-09-1973) 

drs. D. Eisma drs. PJ.C. Wassen-Van Schaveren (vz. vanaf IS- 
A. Martini 09-1973) 

drs. H.J. Rang 

17 september 1974 - zo september  1977 (3 leden) 

drs. D. Eisma (vz.) ir. NFl.  Schwartz  
drs. H.J. Rang 

16 september 1980 - 8juni 1981 (z leden) 

prof.dr. J.F. Glastra van Loon (vz.) prof.mr.Jj. Vis 

8juni 1981 —13 september 1983 (4 leden) 

drs. S.C. Bischoff van Heemskerck J.L.E.M.WR.R. Tiesinga-Autsema 
prof.dr. JE Glastra van Loon (vz.) prof.dr. J.J. Vis 

13 september 1983 —3  juni 1986 (6 leden) 

drs. S.C.  Bischoff  van Heemskerck drs. A. Nuis 
prof.dr. J.E Glastra van Loon (vz. tot 03-12-1985) J.L.E.M.WR.R. Tiesinga-Autsema 
mr. H.A.F.M.O. van Mierlo profmr. J.J. Vis (vz. vanaf 03-12-1985) 

3juni 1986-23 juni  1987  (6 leden) 

drs. S.C.  Bischoff  van Heemskerck 
H.M. Gelderblom-Lankhout 
prof.dr.J.F. Glastra van Loon 
A. de Goede 
J.L.E.M.WR.R. Tiesinga-Autsema 

23 juni 1987—  ii  juni 1991 (5 leden) 

H.M. Gelderblom-Lankhout 
prof.dr. J .F. Glastra van Loon 
prof.dr. G.P. Hoefnagels 

U juni 1991 - 13 juni 1995 (iz leden) 

(In. B.R.A. van den Bos 
H. 1. Gelderblom-Lanlc.}sour 
pro Ldr. J .F. Glastra van Loon 
proLdr. G.P. Hoefnagels 
Ff1. Schuyer (vz. vanaf 01-03-1995) 
proPd r. J. Soetenhorst-De Savornin  Lohman 
II.  Spier 
or. B. Staal 
H 11.I\ I.W.R.R. Tiesinga-Autsema  

prof.mr.J.J. Vis (vz.) 
Per 09-09-1986. 

drs. B.R.A. van den Bos voor Bischoffvan 
Heemskerck (afgetreden) 

J.L.E.M.WR.R. Tiesinga-Autsema 
prof.mr.J.J. Vis (vz.) 

prof.mr. J.J. Vis (vz. tot 01-03-1995) 

mr. A. Vrisekonp 
mr. E.K. Wessel-Tuinstra 
Per 31-05-1994: 

C. Mertens voor Van den Bos (lid Tweede 
Kamer) 
Per o7-o3-1995.- 

A. van der Wiel-Bosch voor Vis (lid Raad van 
State) 
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13 juni 1995- 8 juni 1999 (7  leden) 

H.M. Gelderblom-Lankhout 
prof.dr. J.F. Glastra van Loon 
mr.drs. R.C. Hessing 
E. H. Schuyer (vz.) 
mr. B. Staal 

8 juni 1999 - heden (4  leden) 

mr. J. Kohnstamm 
E.H. Schuyer (vz.) 
mr. W Sorgdrager 
prof.dr. J.C. Terlouw 

(bron: Parlementair Documentatiecentrum)  

mr. E.K. Tuinstra 
mr. A. Vrisekoop 
Per 27-02-1998: 

J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema voor Staal 
(Commissaris der Koningin in Utrecht) 

Per 05-10-1999: 

mr. drs. R. C. Hessing voor Sorgdrager (afgetre-
den) 
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BIJLAGE  VI  

Bijlage  VI:  Fractievoorzitters 

Fractievoorzitters Tweede Kamer 

H.A.F.M.O. van Mierlo 
J.C. Terlouw 
L.J. Brinkhorst 
M.B. Engwirda 
H.A.EM.O van Mierlo 
Gj. Wolifensperger 
Th. C.de Graaf 
E. Borst-Eilers 
Th.C.de Graaf 
B.O. Dittrich 

23-02-1967 tIm 31-08-1973 

01-09-1973 tIm 10-09-1981 
11-09-1981 t/m 09-12-1982 

10-12-1982 tIm 02-06-1986 
03-06-1986 t/m 22-08-1994 

25-08-1994 tIm 21-11-1997 

21-11-1997 tIm 06-05-1998 
07-05-1998 tIm 14-05-1998 

14-05-1998 t/m 23-01-2003 

23-01-2003 t/m heden 

(bron: Compendium voorpolitiek en samenleving in Nederland) 

Fractievoorzitters Eerste Kamer 

N.F.I.  Schwartz  
P.J.C. Wassen-Van Schaveren 
D. Eisma 
J.E Glastra van Loon 
Jj.Vis 
E.H. Schuyer 

11-05-1971 t/m 18-09-1973 
18-09-1973 t/m 14-09-1974 

17-09-1974 t/m 20-09-1977 

16-09-1980 t/m 03-12-1985 

03-12-1985 tIm 01-03-1995 

01-03-1995 tIm heden 

(bron: Compendium voorpolitiek en samenleving in Nederland) 

Fractievoorzitters Europees Parlement 

A. de Goede 1979 t/m 1984 

I.W. Bertens 1989 t/m '999 
L.W.S.A.L.B. van der Laan 1999 t/m heden 
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Bijlage  VII:  Bewindslieden 

Kabinet-Den Uyl, 1973-1977 

Ministers: 
J.PA. Gruijters Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Staatssecretarissen: 
L.J. Brinkhorst Buitenlandse Zaken 
J. F. Glastra van Loon Justitie  (1973-1975) 
H.J. Zeevalking Justitie (1975-1977) 
A. de Goede Financiën 

Kabinet-Van Agt/Den UyI/Terlouw (Van Agt  II),  1981-1982 

Ministers: 
J. C. Terlouw Economische zaken, vice-premier 
H.A.EM.O. van Mierlo Defensie 
H.J. Zeevalking Verkeer en Waterstaat 

Staatssecretarissen: 
W Dik Economische Zaken 
M. Scheltema Justitie 

J.J. Lambers-Hacquebard Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Kabinet-Van Agt/Terlouw (Van Agt  III),  1982 

Ministers: 
J.C. Terlouw 
H.A.RM.O. van Mierlo 
H.J. Zeevalking 
M. Rood 
E. Nypels  

Staatssecretarissen: 
W Dik 
M. Scheltema 

J.J. Lambers-Hacquebard  

Economische Zaken, vice-premier 
Defensie 
Verkeer en Waterstaat 
Binnenlandse Zaken 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Economische Zaken 
Justitie 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
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Kabinet-Kok/Dijkstal/Van Mierlo (Paars I), 1994-1998 

Ministers: 
H.A.EM.O. van Mierlo 
G.J. Wijers 
W. Sorgdrager 
E. Borst-Eilers  

Staatssecretarissen: 

J. Kohnstamm 
D.K.J. Tommel 
A. Nuis 

Buitenlandse Zaken, vice-premier 
Economische Zaken 
Justitie 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Binnenlandse Zaken 
V.R.O.M. 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Kabïnet-KoklJorritsma/Borst  (Paars  II), 1998-2oo2 

Ministers: 
E. Borst-Eilers Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vice-premier 
H. Apotheker Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1998-1999) 

L.J. Brinkhorst Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1999-2002) 

R.H.L.M. van Boxtel Grote Steden- en Integratiebeleid 

Staatssecretarissen: 
G. Ybema Buitenlandse Handel 
A.E. Verstand-Bogaert Emancipatiezaken 
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Bijlage  VIII:  Partijvoorzitters 

mr. H.A.F.M.O. van Mierlo 
drs. G. Ringnalda 
mr. H.J. van Lookeren Campagne 
J.A.PM. Beekmans 
mevr. R.E. van der Scheer-van Essen 
drs.J. ten Brink 
mr. J.F Glastra van Loon 
mr. Hj. Zeevalking 
C. Spigt (wnd.) 
J. van Berkom 
mr. J. Kohnstamm 
mevr. 0. Scheltema (wnd.) 
mevr. S. van der  Loo  
M. Jager 
H.J.D. Jansen 
W.J.J.M. Vrijhoef 
T.A. Kok 
A.G. Schouw 
A. Pechtold 

oktober 1966 t/m februari 1967 
februari 1967 tIm 18-11-1967 

25-11-1967 tIm 14-12-1968 
14-12-1968 t/m 07-11-1971 

07-11-1971 t/m 11-03-1973 
11-03-1973 t/m 06-11-1976 
06-11-1976 t/m 27-10-1979 
27-10-1979 t/m 11-09-1981 
11-09-1981 t/m 14-11-1981 
14-11-1981 t/m 30-10-1982 

30-10-1982 t/m mei 1986 
mei 1986 t/m 01-11-1986 

01-11-1986 t/m 29-10-1988 
29-10-1988 t/m 03-11-1990 
03-11-1990 t/m 28-11-1992 
28-11-1992 t/m 23-11-1996 
23-11-1996 t/m 20-11-1999 
20-11-1999 tIm 16-11-2002 
16-ii-2oo2, tim heden 

(bron: Compendium voorpolitiek en samenleving in Nederland) 
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BIJLAGE  IX  

Bijlage  IX:  Ledentallen en organisatiegraad 

A. Ledentallen (in absolute getallen) 

1966 1.500 1985 8. 00  
1967 3.700 1986 8.300 
1968 3.850 1987 8.700 
1969 5.057 1988 8.543 
1970 6.400 1989 9.561 
1971 5.620 1990 9.829 
1972 6.000 1991 11.325 
1973 6.000 1992 13.000 
1974 300 1993 14.500 
1975 n.b. 1994 15.000 
1976 2.000 1995 15.000 
1977 4.410 1996 13.230 
1978 8.424 1997 13.747 
1979 11.677 1998 13.391 
1980 14.638 1999 12.027 
1981 17.765 2000 11.878 
1982 14.500 2001 12.188 
1983 12.000 2002 12711 
1984 8.774  

(bron: 1966 t/m 1989: Koole (1992); 1991-2002: Partijdatabestand DNPP) 

B. Organisatiegraad 

r. Leden in % van het aantalD66-kiezers 2. Leden in % van het aantal 
kiesgerechtigden 

1967 0.5 1967 0.05 
1971 1.4 1971 0.07 
1972 2.0 1972 0.07 
1977 1.5 1977 0.05 
1981 1.7 1981 o.18 
1982 4.2 1982 0.14 
1986 1.5 1986 0.08 
1989 1.4 1989 0.09 
1994 n.b. 1994 0.13 
1998 n. b. 1998 n.b. 

(bro n: . Koole (1992), 2. Compendium voorpolitiek en samenleving in Nederland) 
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BIJLAGE X 

Bijlage X: Biografieën  

Mr.  H.A .EM.O . van Mierlo 
Geboren op 18 augustus 1,931 in Breda 

Van Mierlo volgt het gymnasium aan het Canisiuscollege in Nijmegen, een door 
jezuieten geleid jongensinternaat. Na zijn eindexamen studeert hij rechten aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 

In 1957 stopt hij met zijn studie en vertrekt hij naar Frankrijk, waar hij bij een 
lokale krant in Perpignan zijn eerste journalistieke ervaring opdoet. Na zijn terug-
keer in Nederland maakt Van Mierlo zijn studie rechten af, waarna hij redacteur 
wordt bij het Algemeen Handelsblad. 

In 1966 richt Van Mierlo samen met onder meer Hans Gruijters, Peter  Baehr  en 
Erik Visser de nieuwe politieke partij D'66 op. Hij is de eerste voorzitter van de par-
tij en lijsttrekker bij de verkiezingen in 1967, 1971 en 1972. 

Tussen 1967 en 1973 is Van Mierlo voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van 
D'66. In deze periode probeert hij een samenwerkingsverband tot stand te brengen 
met de PVDA en de PPR. De samenwerking van deze 'progressieve drie' leidt in 1973 
tot het kabinet-Den Uyl, waaraan ook p'66 deelneemt. 

De progressieve samenwerking is in 1973 mede aanleiding tot het besluit van Van 
Mierlo om af te treden als fractievoorzitter. Hij blijft wel lid van de D'66-fractie. 

Na de verkiezingen in 1977 verlaat Van Mierlo de Tweede Kamer. Hij wordt lid 
van het Comité Ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname  (CONS)  en de 
Adviesraad Defensieaangelegenheden. Daarnaast maakt hij samen met Marcel van 
Dam voor de VARA het televisieprogramma 'De achterkant van het gelijk'. 

In 1982 maakt Van Mierlo zijn rentree in de Nederlandse politiek als minister van 
Defensie in het kabinet-Van Agt-Den Uyl-Terlouw. Hij bekleedt dezelfde positie in 
het interimkabinet-Van Agt-Terlouw. In 1983 wordthij voor D'66 lid van de Eerste 
Kamer. 

In februari 1985 maakt Van Mierlo zijn rentree als lijsttrekker van D66. Tussen 
1986 en 1994 is hij opnieuw voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van D66. Als 
partijleider en lijsttrekker leidt hij de partij naar drie achtereenvolgende verkie-
zingsoverwinningen in 1986, 1989 en 1994. 

Bij de verkiezingen in 1994 behaalt Van Mierlo met D66 een historische verkiezings-
overwinning. De partij groeit naar 24 zetels in de Tweede Kamer. De totstandko-
ming van het 'paarse kabinet'-Kok-Dijkstal-Van Mierlo is het hoogtepunt van Van 
Mierlo's politieke carrière. Van Mierlo zelf wordt minister van Buitenlandse Zaken 
en vice-premier. 

492 



BIJLAGE X 

In maart 1997 kondigt Van Mierlo aan niet langer beschikbaar te zijn voor het 
lijsttrekkerschap van D66. Een halfjaar later stelt hij Els Borst voor als zijn opvolger. 
Van Mierlo wordt nog wel in de Tweede Kamer verkozen. 

Op 18 augustus 1998 maakt Van Mierlo bekend dat hij zijn lidmaatschap van de 
Tweede Kamer opzegt. Daarmee komt een eind aan zijn 32-jarige politieke carrière. 

In oktober 1998 wordt Van Mierlo benoemd tot minister van Staat. Op het voor-
jaarscongres in 1999 wordt Van Mierlo benoemd tot erevoorzitter van D66. 

Dr. J.C. Terlouw 
Geboren op 5 november 1931 in Kamperveen 

Terlouw studeert wis- en natuurkunde. Na zijn doctoraalexamen in 1956 houdt hij 
zich gedurende dertien jaar bezig met onderzoek naar kernfusie. In 1963 promo-
veert hij op een proefschrift over thermo-nucleair onderzoek. 

Terlouw is gedurende enige tijd verbonden aan het gerenommeerde Massachus-
etts  Institute  of  Technology (MIT)  in Cambridge (U.S.A.) en aan de Technische 
Hogeschool in Stockholm (Zweden). 

In 1967 wordt Terlouw lid van D'66. In 1970 wordt hij lid van de gemeenteraad in 
Utrecht, een jaar later maakt hij zijn debuut in de Tweede Kamer. Hij wordt direct 
vice-fractievoorzitter en volgt in 1973 Hans van Mierlo op als fractievoorzitter. 

Terlouw is gedurende twee perioden fractievoorzitter, van 1973 tot 1977 en van 
1977 tot 1981. In 1977 en 1981 is hij lijsttrekker van D'66 en behaalt hij twee achter-
eenvolgende verkiezingsoverwinningen (respectievelijk twee en negen zetels winst). 

In 1981 wordt Terlouw minister van Economische Zaken en vice-premier in het 
kabinet-Van Agt-Den Uyl-Terlouw. Na de val van dit kabinet bekleedt hij dezelfde 
positie in het interimkabinet-Van Agt-Terlouw. 

Bij de verkiezingen in 1982. treedt Terlouw wederom als lijsttrekker op. Deze keer 
lijdt D'66 een verlies van elf zetels. Op  aS oktober 1982 maakt Terlouw zijn vertrek 
uit de politiek bekend. 

Na zijn afscheid van de Nederlandse politiek vertrekt Terlouw naar Parijs, waar hij 
secretaris-generaal van de Europese Conferentie van Transportministers wordt. 

In 1991 wordt Terlouw benoemd tot Commissaris van de Koningin in Gelder-
land. In 1996 gaat hij met pensioen. Drie jaar later, in 1999, wordt Terlouw voor D66 
lid van de Eerste Kamer. 

Naas t zijn leven als politicus is Terlouw bekend als schrijver van kinderboeken. 
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Mr,  L.J. Brinkhorst 
Geboren op 18 maart 1.937 in Zwolle 

Studeert rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Columbia  University,  in New 
York (U.S.A.). Na zijn terugkeer in Nederland wordt Brinkhorst assistent aan het 
Europa Instituut van de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1965 tot 1967 is hij lector aan 
dit instituut, waarna hij hoogleraar Europees Recht wordt aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Brinkhorst wordt bij de oprichting lid van D'66 en is voor deze partij lid van Provin-
ciale Staten in Groningen. In 1972  maakt hij deel uit van het schaduwkabinet van de 
progressieve drie. 

In 1973 wordt Brinkhorst staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-
Den Uyl. Na de verkiezingen in 1977 wordt hij lid van de Tweede Kamer. Daarnaast 
bekleedt hij diverse internationale functies, ondermeer als bestuurslid van de Euro-
pese Beweging en het Genootschap voor Internationale Zaken. 

Na de verkiezingen in 1981 wordt Brinkhorst fractievoorzitter als opvolger van 
Jan Terlouw. In oktober 1982 maakt Brinkhorst zijn vertrek uit de politiek bekend. 
Hij vertrekt naar Tokyo om daar ambassadeur van de Europese Gemeenschap te 
worden. 

Brinkhorst vervolgt zijn internationale carrière vanaf 1987 als directeur-generaal 
Milieuzaken van de Europese Commissie. Daarnaast is hij vanaf 1991 buitenge-
woon hoogleraar Internationaal Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en 
vanaf 1995 eveneens aan de Universiteit van Lausanne (Zwitserland). 

In 1994 wordt Brinkhorst voor D66 lid van het Europees Parlement. In 1999 volgt 
Brinkhorst Hayo Apotheker tussentijds op als minister van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij in het kabinet-Kok-Jorritsma-Borst.  

Drs. M.B. Engwirda  
Geboren  op 2juni1943 in Tilburg  

Studeert rechten aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tijdens zijn studie wordt 
hij lid van D'66 en is hij actief in de D'66-werkgroep Ontwikkelingssamenwerking. 
Na zijn studie volgt Engwirda een postdoctorale opleiding Internationale Betrek-
kingen. Van 1968 tot 1970 werkt hij bij de afdeling Ontwikkelingssamenwerking 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

In 1970 wordt hij door Van Mierlo gevraagd om medewerker van de Tweede-
Kamerfractie te worden. Een jaar later stelt Engwirda zich op verzoek van Ernst 
Bakker kandidaat voor de Tweede-Kamerverkiezingen. 
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Tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer is Engwirda tevens lid van het 
Europees Parlement (een combinatie die toen nog verenigbaar was). Na de verkie-
zingsnederlaag in 1972 verdwijnt Engwirda alweer uit de Tweede Kamer. 

Hij keert terug bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ditmaal als beleids-
medewerker Energiebeleid. In 1975 gaat Engwirda werken bij het Internationaal 
Energie-Agefl5chaP in Parijs. 

Als D'66 1fl 1977 als herboren partij aan de verkiezingen deelneemt, keert Engwir-
da op verzoek van Laurens-Jan Brinkhorst terug in de D'66-fractie. In 1982 volgt 
Engwirda Brinkhorst op als fractievoorzitter. In 1985 maakt hij als partijleider plaats 
voor Hans van Mierlo. 

Engwirda blijft tot 1989 deel uitmaken van de D66-fractie in de Tweede Kamer. In 

1989 stelt hij zich niet herkiesbaar. Na zijn vertrek wordt hij achtereenvolgens lid 
van de Algemene Rekenkamer en lid van de Europese Rekenkamer.  

Mr. drs. G.J. Wolifensperger  
Geboren  op 9 augustus 1944 in Amsterdam 

Wolifensperger studeert rechten en economie in Amsterdam. Na het behalen van 
het doctoraalexamen in beide studies vervult hij verschillende functies, waaronder 
die van fotograaf,  docent aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amster-
dam en juridisch medewerker van de Volkskrant. 

In 1978 wordt Wolifensperger wethouder in Amsterdam, een ambt dat hij tot 1986 
zal vervullen. Naast zijn wethouderschap bekleedt Wolifensperger diverse functies, 
waaronder redacteur van het juridische tijdschrift ArsAequi, lid van het bestuur van 
de Consumentenbond, lid van het College van Beroep Reclame Code en lid van het 
bestuur van het Nederlands Theaterinstituut. Ook vervult Wolifensperger diverse 
commissariaten. - 

In 1986 maakt Wolifensperger de overstap naar de landelijke politiek. Hij wordt lid 
\rfl de Tweede Kamer voor D66 en zal dat bijna drie periodes blijven. Vanaf 1989 is 
hij tevens vice-fractievoorzitter. In 1994 is hij kandidaat voor het ministerschap van 
Justitie, maar in plaats daarvan wordt hij fractievoorzitter. In november 1997 maakt 
Wolifensperger zijn vertrek uit de politiek bekend. Hij wordt voorzitter van de 
Raad van Bestuur van de NOS. 

Dr. E. Borst-Eilers 
Geboren op 22 Maart "32 in Amsterdam 

Borst studeert geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar artsexa-
men volgt ze de opleidingen kindergeneeskunde en immunothematologie. In 1972 
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promoveert ze op een proefschrift over het ontstaan en bestrijden van  rhesus-
immunisatie. 

Van 1965 tot 1969 is Borst als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Vanaf 1969 is ze hoofd van de Bloedbank van het Acade-
misch Ziekenhuis Utrecht. In 1976 wordt Borst medisch directeur van dit zieken-
huis. 

Van 1986 tot 1994 is Borst vice-voorzitter van de Gezondheidsraad en vanaf 1992 
bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekleedt ze 
diverse maatschappelijke functies in de medische sfeer. 

In 1994 wordt Borst minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabi-
net-Kok-Dijkstal-Van Mierlo. Na zijn terugtreden als partijleider vraagt Van Mier-
lo  Borst om lijsttrekker van D66 te worden voor de Tweede-Kamerverkiezingen in 
1998. Na de verkiezingen is ze korte tijd fractievoorzitter, waarna ze terugkeert als 
minister van vws en vice-premier in het kabinet-Kok-Jorritsma-Borst.  

Mr,  Th. C. de Graaf 
Geboren op iijuni xp57 in Amsterdam 

Na het gymnasium studeert De Graaf rechten in Nijmegen met als specialisaties 
staatsrecht en parlementaire geschiedenis. Van 1978 tot 1981 is hij student-assistent 
parlementaire geschiedenis en vervolgens onderzoeker bij het Centrum voor Parle-
mentaire Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1981 tot 1985 
is De Graaf wetenschappelijk medewerker staatsrecht aan de KUN. 

In 1983 wordt De Graaf plaatsvervangend griffier van de Raad van Beroep van het 
Ambtenarengerecht. In 1985 maakt hij de overstap naar de directie Openbare Orde 
en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voordat hij in 1994 
beroepspoliticus wordt, is hij plaatsvervangend directeur Politie van dit ministerie. 
Daarnaast bekleedt hij diverse maatschappelijke functies. 

De Graaf is achtereenvolgens voorzitter van de D66-afdeling Nijmegen, vice-voor-
zitter van de Adviesraad van D66, secretaris-politiek van het hoofdbestuur en 
gemeenteraadslid in Leiden (1990-1994). 

In 1994 wordt De Graaf voor D66 lid van de Tweede-Kamer. In november 1997 
volgt hij Gerrit-Jan Wolifensperger op als fractievoorzitter. Bij de Tweede Kamer-
verkiezingen in 1998 moet De Graaf genoegen nemen met een tweede plaats achter 
de nieuwe partijleider Els Borst. Na de verkiezingen neemt De Graaf het partijlei-
derschap van Borst over en wordt hij opnieuw fractievoorzitter. In zooz is hij voor 
het eerst lijsttrekker voor D66. 
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opgericht. In de loop der jaren ontwikkelt de partij zich 

De geschiec 

jaar na haat 

nog steeds 

gegaan met haar oorspronkelijke 

van politiek en samenleving, het 

comité, het Appèl en de glorieuze entree in de Nederl 

kabinetsdeelnames in de jaren zeventig en tachtig, de 

zingsoverwinning in 1994 en de vorming van het paarse 

de crisis in 1974, toen de partij op sterven na dood was, het 
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