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Op 14 oktober 2006 viert D66 haar veertigjarig bestaan en verkeert de 
partij in een diepe crisis. Er wordt meewarig, soms zelfs minachtend over 
D66 gesproken. De Volkskrant schrijft over "dolende democraten" en 
"een stelletje amaturpolitici".1  Columnist Jan Blokker heeft het steevast 
over "kereltje Pechtold" als hij het over de lijsttrekker van de democraten 
heeft. Bij de Tweede Kamerverkiezingen zes weken later stemt slechts 
twee procent van de kiezers op D66, het slechtste verkiezingsresultaat bij 
Tweede Kamerverkiezingen sinds de oprichting van de partij in 1966. Het 
is de tiende verkiezingsnederlaag van D66 in twaalf jaar tijd. De partij 
lijkt afgeschreven. Vrijwel niemand denkt dat D66 in de nabije toekomst 
een rol van betekenis zal spelen. Misschien verdwijnt de partij zelfs wel 
helemaal van het politieke toneel. Maar D66 is wel vaker afgeschreven, 
telkens ten onrechte en ook deze keer weten de democraten de crisis te 
boven te komen. Drie jaar na het dieptepunt in 2006 is het beeld van D66 
totaal veranderd. De democraten zijn "de vrijzinnige magneet van het 
midden" en Alexander Pechtold dé oppositieleider.2  In de peilingen schie-
ten de democraten omhoog, nieuwe leden stromen massaal toe. Wat ging 
er vooraf aan die dramatische verkiezingsnederlaag in november 2006? 
En wat is er sindsdien gebeurd waardoor D66 nu weer een bloeiende 
partij is, met ruim 23.000 leden en twaalf zetels in de Tweede Kamer? 

Langs de afgrond is het vervolg op het boek Tussen ideaal en illusie. 
De geschiedenis van D66, 1966-2003. In de tien jaar die dit boek be-
strijkt, zijn twee perioden te onderscheiden. Van 2003 tot 2006 maakt 
D66 één van de meest dramatische episodes in de geschiedenis van de 
partij mee. In de top van de partij wordt een harde strijd om de macht 
uitgevochten, terwijl de partij worstelt met de deelname aan een bij de 
achterban omstreden kabinet. Maar liefst vier partijleiders volgen elkaar 
in hoog tempo op, het vertrouwen van de kiezers in D66 keldert naar een 
historisch laag niveau en verkiezingscampagnes mislukken. De democra-
ten veroorzaken twee kabinetscrises en verliezen vijf verkiezingen op een 
rij. D66 lijkt op haar ondergang af te stevenen. Vanaf 2007 begint het 
herstel. Onder leiding van Alexander Pechtold werkt de partij - niet voor 
het eerst in haar bestaan - aan haar wederopstanding. D66 ondergaat 
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intern een transformatie, wint de volgende vijf verkiezingen op een rij en doorgevoerd en de ideeënontwikl 
herovert haar positie in het hart van de Nederlandse politiek. De gebeur- gebracht. Hoofdstuk 7, 'D66 is ter 
tenissen die in deze tien jaar binnen D66 plaatsvonden, bepaalden ook op hart van de Nederlandse politiek J 
cruciale momenten de Nederlandse politiek: de vorming van het tweede we leider, met een nieuwe visie ei 
kabinet-Balkenende, de val van vicepremier  Thom  de Graaf, de besluit- Dit resulteert in een grote verkiez 
vorming over de militaire missie naar Uruzgan en de val van het kabinet D66 ook dicht bij regeren, tijden 
naar aanleiding van de kwestie-Hirsi Ali in 2006. Ondertussen wordt de partij ver 

In de inleiding van dit boek wordt beknopt de geschiedenis van D66 partij financieel op de rand balanc 
geschetst, vanaf de oprichting in 1966 tot de zomer van 2002. Deze inlei- het laatste hoofdstuk van het boe 
ding is gebaseerd op Tussen ideaal en illusie. Hoofdstuk 1, getiteld 'Een wederopbouw van de voorgaande 
omstreden regeringsdeelname', beslaat de periode vanaf de val van het datie van de positie als progres 
eerste kabinet-Balkenende tot en met de vorming van het tweede kabinet- eindigt zoals het begon: met ve 

Balkenende. De beslissing om aan het kabinet deel te nemen is uniek voor Langs de afgrond wordt afgeslot 
de democraten, omdat ze voor het eerst deel uit gaan maken van een  cell-  Hans van Mierlo, de voormalige] 
trumrechts kabinet.  Thom  de Graaf treedt terug als partijleider, wat uit- En verder is er in dit boek aanda( 
eindelijk het begin zal blijken te zijn van een machtsvacuüm in de top van uitslagen, de partijprogramma's, c 
D66. In dit hoofdstuk ook aandacht voor de beroering bij de achterban kleinere gebeurtenissen in de recer 
over de regeringsdeelname en de strijd om de verdeling van de kabinets- Voor dit boek kreeg ik inzage 
posten. Hoofdstuk 2, 'Zorgen over de koers', gaat over de periode die waaronder veel vertrouwelijke do 
volgt op de kabinetsformatie. Het vertrouwen van de kiezers in D66 daalt alle hoofdrolspelers: Joris  Backer,  
en de onrust binnen de partij neemt toe. De democraten komen een aantal rens-Jan Brinkhorst, Frank Dales, 
keren in botsing met de coalitiepartners, intern is er onvrede en een po-  Ingrid  van Engeishoven,  Thom  de 
ging om D66 van een nieuw inhoudelijk fundament te voorzien, mislukt. van  Mil,  Carla Pauw, Alexande: 
Ondertussen voert Boris Dittrich gesprekken over een nieuwe partij. Schuyer. Ook Gerben-Jan Gerbrar 
Hoofdstuk 3, 'De val van een vicepremier', is een uitvoerige reconstructie nooy Kan en Mark Sanders hebbe] 
van gebeurtenissen rondom de bestuurlijke vemieuwingsvoorstellen van ik over een aantal gebeurtenisser 
het kabinet-Balkenende  II:  de gekozen burgemeester en het nieuwe kies- partijen gesproken en hebben h 
stelsel, die uiteindelijk leiden tot de val van vicepremier  Thom  de Graaf. Politieke Partijen, de medewerken 
Ook de opvolging van De Graaf en het unieke 'Paascongres' komen aan de Hans van Mierlo Stichting med 
de orde. Hoofdstuk 4, 'Partij in crisis', beschrijft hoe D66 op de onder- se voor dit boek. 
gang afstevent. Het vertrouwen van de kiezers in D66 keldert naar een 
historisch laag niveau en de strijd om de macht de partij ontwricht de Menno van der Land 
partij. In dit hoofdstuk ook aandacht voor het Uruzgan-debacle, dat bin- 
nen de partijtop tot grote ruzie leidt. Hoofdstuk 5, 'Om de erfenis', gaat Leiden, oktober 2012 
over de harde strijd om het lijsttrekkerschap tussen Alexander Pechtold 
en Lousewies van der Laan, de val van het kabinet-Balkenende  II  over de 
kwestie-Hirsi Ali en de dramatische verkiezingsuitslag in november 2006. 
Over het begin van het herstel van D66, dat in 2007 wordt ingezet, gaat 
hoofdstuk 6, 'Doorstart'. De nieuwe leider Alexander Pechtold trekt D66 
uit het dal en maakt van D66 weer een aantrekkelijke partij. Pechtold 
ontpopt zich als debater èn als tegenpool van Geert Wilders. Achter de 
schermen ondergaat de partij een transformatie. De partij moet nieuw 
leven worden ingeblazen. Er worden diverse organisatorische wijzigingen 
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[gende vijf verkiezingen op een rij en doorgevoerd en de ideeënontwikkeling moet opnieuw op gang worden 
de Nederlandse politiek. De gebeur- gebracht. Hoofdstuk 7, 'D66 is terug', laat zien hoe D66 haar plaats in het 
D66 plaatsvonden, bepaalden ook op hart van de Nederlandse politiek herovert, onder aanvoering van de  lieu- 
politiek: de vorming van het tweede we leider, met een nieuwe visie en een uitgesproken hervormingsagenda. 
-premier  Thom  de Graaf, de besluit- Dit resulteert in een grote verkiezingsoverwinning in 2010. In dat jaar is 
ar Uruzgan en de val van het kabinet D66 ook dicht bij regeren, tijdens de mislukte formatie van Paars-plus. 
Ali in 2006. Ondertussen wordt de partij vergaand geprofessionaliseerd, terwijl de 

:dt beknopt de geschiedenis van D66 partij financieel op de rand balanceert. Hoofdstuk 8, 'Een nieuwe fase', is 
56 tot de zomer van 2002. Deze inlei- het laatste hoofdstuk van het boek. D66 gaat een nieuwe fase in, na de 
en illusie. Hoofdstuk 1, getiteld 'Een wederopbouw van de voorgaande jaren is de partij nu gericht op consoli- 
aat de periode vanaf de val van het datie van de positie als progressief-liberale middenpartij. Het verhaal 
t de vorming van het tweede kabinet- eindigt zoals het begon: met vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. 
et kabinet deel te nemen is uniek voor Langs de afgrond wordt afgesloten met een terugblik op het leven van 
rst deel uit gaan maken van een cen- Hans van Mierlo, de voormalige D66-leider die in maart 2010 overleed. 
treedt terug als partijleider, wat uit- En verder is er in dit boek aandacht voor de verkiezingscampagnes en - 
van een machtsvacuüm in de top van uitslagen, de partijprogramma's, congrestoespraken en tal van grotere en 
t voor de beroering bij de achterban kleinere gebeurtenissen in de recente geschiedenis van D66. 
ijd om de verdeling van de kabinets- Voor dit boek kreeg ik inzage in het volledige partijarchief van D66, 
de koers', gaat over de periode die waaronder veel vertrouwelijke documenten. Ook sprak ik uitvoerig met 
rtrouwen van de kiezers in D66 daalt alle hoofdrolspelers: Joris  Backer,  Bert Bakker, Roger van Boxtel,  Lau- 
toe. De democraten komen een aantal rens-Jan Brinkhorst, Frank Dales, Boris Dittrich, Frans van Drimmelen, 
ners, intern is er onvrede en een po-  Ingrid  van Engelshoven,  Thom  de Graaf, Lousewies van der Laan, Frank 
eljk fundament te voorzien, mislukt. van  Mil,  Carla Pauw, Alexander Pechtold, Gerard Schouw en Eddy 
gesprekken over een nieuwe partij. Schuyer. Ook Gerben-Jan Gerbrandy, Roelof van Netten, Alexander Rin- 
emier', is een uitvoerige reconstructie nooy Kan en Mark Sanders hebben aan dit boek meegewerkt. Verder heb 
aurlijke vernieuwingsvoorstellen van ik over een aantal gebeurtenissen enkele direct betrokkenen uit andere 
en burgemeester en het nieuwe kies- partijen gesproken en hebben het Documentatiecentrum Nederlandse 
val van vicepremier  Thom  de Graaf. Politieke Partijen, de medewerkers van het Landelijk Bureau van D66 en 
het unieke 'Paascongres' komen aan de Hans van Mierlo Stichting medewerking verleend in de onderzoeksfa- 
is', beschrijft hoe D66 op de onder- se voor dit boek. 
de kiezers in D66 keldert naar een 

om de macht de partij ontwricht de Menno van der Land 
t voor het Uruzgan-debacle, dat  bin- 
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r een aantrekkelijke partij. Pechtold 
npool van Geert Wilders. Achter de 
:ransformatie. De partij moet nieuw 
diverse organisatorische wijzigingen 

11 



1  in 

' . 

Op 15 september 1966  presentee]  
aanduidend als het 'Initiatiefcomi 
in Den Haag een politiek pamflet 
lander die ongerust is over de  err  
Het initiatiefcomité is eerder dat 
personen die op initiatief van Han 
voor de VVD, in het Amsterdan 
weest. Aanleiding daarvoor wan 
geworden als 'de roerige jaren z 
prinses Beatrix, de acties van de I 
listen en politici die Gruijters he 
uiting van ongenoegen over het g  
tie  en de bestaande structuren  ii  
W66, onder voorzitterschap van d 
is van mening dat het staatsbestel 
spel moet nog steeds worden ges 
eind van de vorige eeuw", zo valt 
vast dat die regels zijn opgesteld 
lijken is met die van dat moment 
de gewenste uitkomsten kunnen 1 
zijn wordt eveneens in het pamf 
achten de initiatiefnemers wijzig 
noodzakelijk. In het appèl worder 
men tot een 'herdemocratisering' 
voor een nieuwe vitale democratie 

De reacties op het initiatief zij 
wordt de Politieke Partij Democn 
her wordt in de Amsterdamse P 
Enkele honderden democraten kl 
Partij leven in te blazen. Met vei  



irnrnrn 

ya1I. HEE"~ 
Op 15 september 1966 presenteert een groep van 36 personen, zichzelf 
aanduidend als het 'Initiatiefcomité D'66', in perscentrum Nieuwspoort 
in Den Haag een politiek pamflet met de titel 'Appèl aan iedere Neder-
lander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie'. 
Het initiatiefcomité is eerder dat jaar ontstaan uit een groep van dertien 
personen die op initiatief van Hans Gruijters, voormalig gemeenteraadslid 
voor de VVD, in het Amsterdamse hotel Krasnapoisky bijeen zijn ge-
weest. Aanleiding daarvoor waren de gebeurtenissen die bekend zijn 
geworden als 'de roerige jaren zestig'. De rellen rond het huwelijk van 
prinses Beatrix, de acties van de Provobeweging: de groep jonge journa-
listen en politici die Gruijters heeft verzameld zien hierin een massale 
uiting van ongenoegen over het gezag, het functioneren van de democra-
tie en de bestaande structuren in de samenleving. Het initiatiefcomité 
D'66, onder voorzitterschap van de 34-jarige journalist Hans van Mierlo, 
is van mening dat het staatsbestel bedroevend functioneert: "Het politieke 
spel moet nog steeds worden gespeeld volgens regels die dateren uit het 
eind van de vorige eeuw", zo valt in het pamflet te lezen. Het comité stelt 
vast dat die regels zijn opgesteld voor een samenleving die niet te verge-
lijken is met die van dat moment en trekt de conclusie dat deze dus nooit 
de gewenste uitkomsten kunnen leveren. Wat deze gewenste uitkomsten 
zijn wordt eveneens in het pamflet gemeld, maar om deze te bereiken 
achten de initiatiefnemers wijzigingen in de parlementaire democratie 
noodzakelijk. In het appèl worden dan ook voorstellen gedaan om te ko-
men tot een 'herdemocratisering' van politiek en samenleving: het "Plan 
voor een nieuwe vitale democratie". 

De reacties op het initiatief zijn overweldigend en op 20 oktober 1966 
wordt de Politieke Partij Democraten '66 (D'66) opgericht. Eind decem-
ber wordt in de Amsterdamse RAI het eerste partijcongres gehouden. 
Enkele honderden democraten komen naar Amsterdam om de nieuwe 
partij leven in te blazen. Met veel enthousiasme storten de aanwezigen 
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zich op de vaststelling van het partijprogramma en de kandidatenlijst. Na organisatie. Maar ook in latere ja 
twee dagen chaotisch congres is de huur van de congreslocatie verlopen punt van D66. De eerste levensjai 
zonder dat het programma en de kandidatenlijst af zijn. Terwijl de aan- zoeken naar de juiste organisaties 
wezigen in de hal samengedromd zijn, klimt Van Mierlo in het daar ge- tot doel gestelde doorbraak te be 
plaatste kunstwerk en roept iedereen op het congres op 'derde kerstdag' stante kritiek op de onduidelijke 
voort te zetten. Op 26 december ronden vierhonderd democraten het con- sultaten bij de Provinciale Stat 
gres af waarna de eerste verkiezingscampagne van D'66 van start kan wordt de oorzaak hiervan dan ook 
gaan. In het eerste verkiezingsprogramma, dat dateert van december Hierdoor laait binnen de partij de 
1966, stellen de democraten de radicale democratisering van politiek en op. De discussie resulteert in het 
samenleving centraal. In het programma ligt de nadruk op 'nieuwe spel- een regeringsbeleid 1971-1975', 
regels' voor de parlementaire democratie: rechtstreekse verkiezing van de gezicht de verkiezingen van 1971 
minister-president, invoering van een districtenstelsel, een rechtstreeks er net de PvdA en de PPR gespn 
gekozen burgemeester en opheffing van de Eerste Kamer. Ook is er veel  king.  Wat D'66 betreft zou deze s 
aandacht voor persoonlijke vrijheidsrechten. D'66 onderscheidt zich van lot de vorming van een Progressi 
de gevestigde politieke partijen door geen beginselprogramma op te stel- leiden in 1971 tot het 'Progressie 
len. In plaats van ideologische politiek op basis van statische en al snel gramma en een 'schaduwkabinet' 
verouderde beginselen willen de democraten 'pragmatische' politiek PPR de verkiezingen in. Bij de ve 
bedrijven, politiek gericht op concrete en doelmatige oplossingen voor vooralsnog niet te stuiten is: de pa 
actuele politieke problemen. Het feit dat D'66 ervoor kiest om geen be- elf. Het gezamenlijk optreden van 
ginselverklaring op te stellen, is voor de andere partijen wel aanleiding regeringsdeelname. 
om de democraten te verwijten onduidelijk te zijn. Lijsttrekker Van Mier- [n 1972 komt de Club van Roi  
lo  trekt zich hier niets van aan. Tijdens een persconferentie in februari problemen waarmee de wereld te 
1967 zet Van Mierlo uiteen hoe volgens D'66 het huidige partijstelsel inische groei en vervuiling. Van, 
vernieuwd zou moeten worden. In dat scenario dienen de gevestigde par- dacht bij D'66, ook in de samems 
tijen, inclusief D'66 zelf, te 'ontploffen'. Volgens Van Mierlo is er geen (ijen. De gezamenlijke commissie 
plaats meer voor partijen die op oude ideologieen zijn gebaseerd, die, in het einde van de aarde uit het rapp 
de ogen van de democraten, niet meer overeenkomen met de maatschap- boodschap van de drie progressies 
pelijke werkelijkheid. D'66 moet als breekijzer fungeren om die vernieu- het gezamenlijke verkiezingsprog  
wing  van het partijbestel te forceren. Het eigen voortbestaan wordt daar- verkiezingen in 1972 komen vooi 
aan ondergeschikt gemaakt: op termijn kan D'66 weer verdwijnen, zo is wege de samenwerking met de P 
het idee. heid over de koers van de partij o 

De Tweede Kamerverkiezingen in februari 1967 zijn de eerste verkie- een duidelijke identiteit. Bovendi 
zingen waar D'66 aan deelneemt. Met Van Mierlo als lijsttrekker presen-  king  niet zodanig dat er hoopvol 
teert de partij zich nadrukkelijk als vernieuwingsbeweging. D'66 weet de wording kan worden gesproken. 
bij de kiezers levende onvrede over de gevestigde politieke partijen om te voor D'66 dramatisch. Na een mi 
zetten in een glorieuze verkiezingsoverwinning. De partij krijgt 4,5 pro- benadrukken van de eigen identite 
cent van de stemmen, goed voor zeven Kamerzetels. In het relatief stabie- ten van de progressieve samenw 
le politieke landschap in die tijd, is dit een ongekende uitslag. De nieuwe democraten vijf van de elf zetels, 
partij haalt met haar overwinning de voorpagina van de New York  Times.  het eerst in haar bestaan deel aan 

De nieuwe partij is de status van beweging nog maar net ontstegen en plaats in het nieuwe kabinet-Den 
een doorbraak in de politieke verhoudingen forceren blijkt niet eenvou- Gruijters) en drie staatssecretariss  
dig.  Door het idee dat D'66 slechts een tijdelijke beweging is, is er aan- Nadat de PvdA begin 1973 e 
vankeljk weinig aandacht voor het opzetten van een professionele partij-  sieve  samenwerking, neemt de in 
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jprogramma en de kandidatenlijst. Na organisatie. Maar ook in latere jaren blijft de partijorganisatie een zwak 
huur van de congreslocatie verlopen punt van D66. De eerste levensjaren van D'66 worden gekenmerkt door 

Indidatenhijst af zijn. Terwijl de aan- zoeken naar de juiste organisatievorm en zoeken naar een manier om de 
ijn, klimt Van Mierlo in het daar ge- tot doel gestelde doorbraak te bewerkstelligen. Een probleem is de con- 
n op het congres op 'derde kerstdag' stante kritiek op de onduidelijke identiteit van de partij. Wanneer de re- 
den vierhonderd democraten het con- sultaten bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1970 tegenvallen, 
gscampagne van D'66 van start kan wordt de oorzaak hiervan dan ook snel bij het imago van de partij gelegd. 
gramma, dat dateert van december Hierdoor laait binnen de partij de discussie over de profilering van D'66 
icale democratisering van politiek en op. De discussie resulteert in het 'Beleidsprogramma D'66: schets voor 
mma ligt de nadruk op 'nieuwe spel- een regeringsbeleid 1971-1975', waarmee de partij met een duidelijk 
:ratie: rechtstreekse verkiezing van de gezicht de verkiezingen van 1971 wil ingaan. In dezelfde periode vinden 
en districtenstelsel, een rechtstreeks er met de PvdA en de PPR gesprekken plaats over mogelijke samenwer- 
van de Eerste Kamer. Ook is er veel  king.  Wat D'66 betreft zou deze samenwerking uiteindelijk moeten leiden 

srechten. D'66 onderscheidt zich van tot de vorming van een Progressieve Volkspartij (PVP). De gesprekken 
r geen beginselprogramma op te stel- leiden in 1971 tot het 'Progressief Akkoord'. Met een gezamenlijk pro- 
tick  op basis van statische en al snel gramma en een 'schaduwkabinet' gaat D'66 samen met de PvdA en de 
democraten 'pragmatische' politiek PPR de verkiezingen in. Bij de verkiezingen blijkt dat de groei van D'66 
rete en doelmatige oplossingen voor vooralsnog niet te stuiten is: de partij wint vier zetels en komt daarmee op  
it  dat D'66 ervoor kiest om geen be- elf. Het gezamenlijk optreden van de progressieve drie leidt echter niet tot 
or de andere partijen wel aanleiding regeringsdeelname. 
Lideljk te zijn. Lijsttrekker Van Mier- In 1972 komt de Club van Rome met een alarmerend rapport over de  
dens  een persconferentie in februari problemen waarmee de wereld te kampen heeft als gevolg van de econo- 
Dlgens D'66 het huidige partijstelsel mische groei en vervuiling. Vanaf het begin krijgt dit thema veel aan- 
at scenario dienen de gevestigde par- dacht bij D'66, ook in de samenwerking met de andere progressieve par- 
Ifen'. Volgens Van Mierlo is er geen tijen. De gezamenlijke commissie-Mansholt vertaalt de problematiek van 
Ie ideologieen zijn gebaseerd, die, in het einde van de aarde uit het rapport van de Club van Rome in de nieuwe 
er overeenkomen met de maatschap- boodschap van de drie progressieve partijen en legt daarmee de basis voor 
breekijzer fungeren om die vemieu- het gezamenlijke verkiezingsprogramma, 'Keerpunt '72'. De vervroegde 

L. Het eigen voortbestaan wordt daar- verkiezingen in 1972 komen voor D'66 op een ongunstig moment. Van- 
rijn kan D'66 weer verdwijnen, zo is wege de samenwerking met de PvdA en de PPR en de interne verdeeld- 

heid over de koers van de partij ontbreekt het D'66 voor veel kiezers aan 
n februari 1967 zijn de eerste verkie- een duidelijke identiteit. Bovendien verloopt de progressieve samenwer- 
.et Van Mierlo als lijsttrekker presen-  king  niet zodanig dat er hoopvol over een Progressieve Volkspartij-in- 
Temieuwingsbeweging. D'66 weet de wording kan worden gesproken. De verkiezingen die volgen, verlopen 
Je gevestigde politieke partijen om te voor D'66 dramatisch. Na een mislukte verkiezingscampagne, waarin het 
verwinning. De partij krijgt 4,5 pro- benadrukken van de eigen identiteit van D'66 èn het tegelijkertijd promo- 
en Kamerzetels. In het relatief stabie- ten van de progressieve samenwerking onwerkbaar blijkt, verliezen de  
lit  een ongekende uitslag. De nieuwe democraten vijf van de elf zetels. Ondanks het verlies neemt D'66 voor 
voorpagina van de New York  Times.  het eerst in haar bestaan deel aan een regering: de democraten krijgen een 
beweging nog maar net ontstegen en plaats in het nieuwe kabinet-Den Uyl, waaraan D'66 één minister (Hans 
udingen forceren blijkt niet eenvou- Grujters) en drie staatssecretarissen levert. 
een tijdelijke beweging is, is er aan- Nadat de PvdA begin 1973 een einde heeft gemaakt aan de progres- 
)pzetten van een professionele partij-  sieve  samenwerking, neemt de interne verdeeldheid binnen D'66 toe en 

15 



LANGS DE AFGROND 

gaat het snel bergafwaarts met de nog jonge partij. De 'bewegingsden- stromingen (liberalisme, sociaalde 
kers' steunen Van Mierlo, maar een ander deel van de partij heeft dat idee roegere vernieuwingsbeweging L 
losgelaten ziet niets in de progressieve samenwerking. Van Mierlo ver- politiek leider Jan Terlouw beken 
liest steeds meer steun voor zijn 'krankzinnige avontuur' en na de forma- lijsttrekker voor D'66. Maar na ee  
tie  van het kabinet-Den Uyl treedt hij af. Hij wordt opgevolgd door de Kamerfractie laat Terlouw op het 
natuurkundige en kinderboekenschrjver Jan Terlouw. De verandering als partijleider indien er voor het 
van het politieke leiderschap betekent een belangrijke koerswijziging gen en 1.666 nieuwe leden word 
voor D'66. Terlouw neemt afstand van de progressieve samenwerking en groot succes en haalt Terlouw 0 

benadrukt het eigen karakter van de partij. Voor Terlouw is de tijd van de nieuwe leden en 88.938 handtek 
'beweging' D'66 voorbij: Wat hem betreft is D'66 een volwaardige poli- terug. De nieuwe koers, 'het redeli 
tieke partij geworden die zich zou moeten ontwikkelen tot de vierde grote Kamerverkiezingen in 1977 haalt 
partij van Nederland. De staatsrechtelijke idealen raken op de achtergrond was, acht zetels. Daarmee wordt D 
en maken plaats voor een bredere maatschappelijke oriëntatie. Terlouw Het nieuwe D'66 speelt in op 
gebruikt daarbij ter aanduiding van de partij steeds vaker de term 'links- de jaren zeventig, die wordt geken 
liberaal'. Maar de wisseling van het leiderschap resulteert niet in het ge- sis van 1973 en de daaropvolgendi 
hoopte herstel. Na het einde van de progressieve samenwerking is D'66 iiologische vernieuwing vormen 
in een vacuüm terecht gekomen. Door de toenemende polarisatie komt de D'66-verkiezingsprogramma's. Di 
genuanceerde benadering van de partij niet tot uitdrukking in de strijd gepaard met een poging om de pat 
tussen VVD-leider Wiegel en PvdA-voorman Den Uyl. Het resultaat is slag te vestigen. Het 'Beleidsprog 
een vernietigende uitslag bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en en vergroting van individuele or 
gemeenteraden, die in 1974 worden gehouden. Gemiddeld haalt D'66 \ raagt D'66 aandacht voor de 'me 
slechts één procent van de stemmen en in veel raden en Staten keert de stuurbare processen en structuren 
partij niet terug. D'66 lijkt op sterven na dood. Op een emotioneel partij- karakter van de democraten komt 
congres in september 1974 wordt een motie om de partij op te heffen met voorgrond. In 1979 worden de ui 
ruime meerderheid aangenomen: 242 stemmen voor, 188 tegen. De twee vastgelegd in een beginselprogran 
derde meerderheid die nodig is voor opheffing wordt echter niet gehaald. handelen van D'66'. Bij de Twee 
D'66 gaat aan de interne verdeeldheid ten onder en de droom lijkt voor- de democraten maar liefst negen 
bij. van zeventien. Zes jaar na de colli 

Na het congres valt de partij nagenoeg stil. Het partijkantoor wordt ter dan ooit. Omdat de democrater 
gesloten en de administratie belandt in een verhuisdoos op zolder. Maar coalitie willen deelnemen, en die 
D'66 zit nog altijd in de regering. Eén van de bewindslieden van D'66, hebben, komt het centrumlinkse I 
staatssecretaris van Justitie Jan Glastra van Loon, raakt in 1974 echter in door CDA, PvdA en D'66. Door 
conflict met zijn minister, de CDA'er Van Agt. Zijn aftreden zal de red- en de moeilijke omgang tussen V 
ding van D'66 blijken. Samen met Jan Terlouw stort hij zich op de we- niet lang stand. Na een halfjaar r 
deropbouw van D'66. In de maanden die volgen weet het duo de partij  nit  de coalitie. D'66 besluit het v 
nieuw leven in te blazen. De opiniepeilingen laten zien dat een derde van ormt samen met het CDA een 
de Nederlandse kiezers niet tevreden zou zijn met een keuze tussen PvdA, VVD. Het interim-kabinet blijft ai 
CDA en VVD, tussen socialisme, confessionalisme en liberalisme. D'66 de zomer van 1982 worden uitges( 
heeft volgens hem een zelfstandige positie in de Nederlandse politiek Tijdens de kortstondige deelna 
nodig. Het nieuwe D'66 presenteert zich daarom niet langer als radicale komt D'66 zwaar onder vuur te 
vemieuwingsbeweging, maar als een 'redelijk alternatief voor de andere tisch. De kabinetten waar de  pall  
partijen: de 'vierde stroming' in de Nederlandse politiek. De democraten succes, binnen de partij bestaat  on  
kiezen daarmee voor een expliciete erkenning van de bestaande politieke coalitie met de VVD (waarvan de 
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nog jonge partij. De 'bewegingsden- stromingen (liberalisme, sociaaldemocratie en confessionalisme) waar de 
ander deel van de partij heeft dat idee vroegere vernieuwingsbeweging D'66 zich tegen verzette. In 1976 maakt 
ieve samenwerking. Van Mierlo ver- politiek leider Jan Terlouw bekend dat hij niet langer beschikbaar is als 
ankzinnige avontuur' en na de forma- lijsttrekker voor D'66. Maar na een hartstochtelijk beroep van de Tweede 
hij af. Hij wordt opgevolgd door de Kamerfractie laat Terlouw op het partijcongres weten dat hij zal blijven 
Lrjver Jan Terlouw. De verandering als partijleider indien er voor het volgende congres 66.666 handtekenin- 
kent een belangrijke koerswijziging gen en 1.666 nieuwe leden worden binnengehaald. De actie wordt een 
van de progressieve samenwerking en groot succes en haalt Terlouw over de streep. In totaal worden 4.410 
partij. Voor Terlouw is de tijd van de nieuwe leden en 88.938 handtekeningen verzameld. D'66 is helemaal 
betreft is D'66 een volwaardige poli- terug. De nieuwe koers, 'het redelijk alternatief, slaat aan. Bij de Tweede 
beten ontwikkelen tot de vierde grote Kamerverkiezingen in 1977 haalt de partij die eerder op sterven na dood 
elijke idealen raken op de achtergrond was, acht zetels. Daarmee wordt D'66 de vierde partij van Nederland. 
maatschappelijke oriëntatie. Terlouw Het nieuwe D'66 speelt in op de politiek-maatschappelijke situatie in 
de partij steeds vaker de term 'links- de jaren zeventig, die wordt gekenmerkt door de gevolgen van de oliecri- 
leiderschap resulteert niet in het ge- sis van 1973 en de daaropvolgende economische recessie. Milieu en  tech- 
progressieve samenwerking is D'66 nologische vernieuwing vormen in deze periode de speerpunten in de 

or de toenemende polarisatie komt de D'66-verkiezingsprogramma's. De wedergeboorte van D'66 gaat tevens 
artij niet tot uitdrukking in de strijd gepaard met een poging om de partij op een hechtere ideologische grond- 
-voorman Den Uyl. Het resultaat is slag te vestigen. Het 'Beleidsprogramma 1977-1981' stelt de handhaving 

kiezingen voor Provinciale Staten en en vergroting van individuele ontplooiingsmogelijkheden voorop. Ook 
n gehouden. Gemiddeld haalt D'66 vraagt D'66 aandacht voor de 'menselijke maat' temidden van de 'onbe- 

en in veel raden en Staten keert de stuurbare processen en structuren in de samenleving'. Het links-liberale 
m na dood. Op een emotioneel partij- karakter van de democraten komt in deze periode steeds duidelijker op de 
fl motie om de partij op te heffen met voorgrond. In 1979 worden de uitgangspunten van D'66 voor het eerst 
2 stemmen voor, 188 tegen. De twee vastgelegd in een beginselprogramma: de 'Uitgangspunten van denken en 
opheffing wordt echter niet gehaald. handelen van D'66'. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1981 winnen  
id  ten onder en de droom lijkt voor- de democraten maar liefst negen zetels en komen daarmee op een totaal 

van zeventien. Zes jaar na de collectieve bijna-doodervaring is D'66 gro- 
genoeg stil. Het partijkantoor wordt ter dan ooit. Omdat de democraten niet met het CDA en de VVD aan een 

t in een verhuisdoos op zolder. Maar coalitie willen deelnemen, en die twee partijen samen geen meerderheid 
Eén van de bewindslieden van D'66, hebben, komt het centrumlinkse kabinet-Van Agt  II  tot stand, gevormd 
tra van Loon, raakt in 1974 echter in door CDA, PvdA en D'66. Door hevige interne conflicten in de coalitie 
er Van Agt. Zijn aftreden zal de red- en de moeilijke omgang tussen Van Agt en Den Uyl, houdt het kabinet 
Jan Terlouw stort hij zich op de we- niet lang stand. Na een halfjaar regeren stappen de PvdA-bewindslieden 
en die volgen weet het duo de partij uit de coalitie. D'66 besluit het voorbeeld van de PvdA niet te volgen en 
)eilingen laten zien dat een derde van vormt samen met het CDA een minderheidskabinet, gedoogd door de 
zou zijn met een keuze tussen PvdA, VVD. Het interim-kabinet blijft aan tot de nieuwe verkiezingen, die voor 

onfessionalisme en liberalisme. D'66 de zomer van 1982 worden uitgeschreven. 
positie in de Nederlandse politiek Tijdens de kortstondige deelname aan het interim-kabinet-Van Agt  III  

zich daarom niet langer als radicale komt D'66 zwaar onder vuur te liggen. Ook de eigen achterban is kri- 
i 'redelijk alternatief voor de andere tisch. De kabinetten waar de partij aan deelgenomen heeft, waren geen 
Nederlandse politiek. De democraten succes, binnen de partij bestaat onenigheid over de wenselijkheid van een 
erkenning van de bestaande politieke coalitie met de VVD (waarvan de mogelijkheid door Terlouw tijdens een 
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partijcongres geopperd is) en de PvdA spreekt van een historische breuk Als oppositiepartij doet D66 het a 
met D'66. Een jaar na de succesvolle verkiezingen is de winst alweer wordt D66 in toenemende mate gi 
verdampt. Bij de vervroegde verkiezingen in 1982 kelderen de democra- partij van Nederland. Naast demo 
ten van zeventien naar zes zetels. Voor partijleider Jan Terlouw is dit  cu,  drugsbeleid en ethische vraag 
reden om af te treden als partijleider. Hij wordt opgevolgd door Tweede belangrijke rol in de profilering v 
Kamerlid Maarten Engwirda. Onder zijn leiding gaat D66 oppositie voe- heeft weliswaar niet geresulteerd 
ren tegen het eerste kabinet-Lubbers. van de partij zet onverminderd do 

In de eerste helft van de jaren tachtig ontbreekt het D'66 aan een  dui-  hoven de twintig zetels. De voo 
delijk inhoudelijk profiel. In 1981 zijn de uitgangspunten van de partij raadsverkiezingen van 1994 verzil 
nog vastgelegd in een nieuw beleidsprogramma, maar ondanks de voort- tweede partij van Nederland kan \ 

durende inhoudelijke discussies waarvan dit beleidsprogramma het resul- pagne voor de Tweede Kamerve, 
taat is, is de identiteit van D'66 voor veel kiezers niet duidelijk genoeg. groot te maken dat de partij onir 
Op het partijcongres in 1983 worden voorstellen gedaan om de partij- Het doel: een kabinet van PvdA, 
naam uit te breiden met een voorvoegsel als 'links-liberaal' of 'sociaal- democraten. D66 wil af van de gi 
liberaal', maar geen van deze voorstellen wordt aangenomen. In 1983 en leiid met PvdA en VVD regeert 
1984 is nog geen electoraal herstel zichtbaar. De situatie verandert pas als iiiacht is. Bij de Tweede Kamerv 
Hans van Mierlo in 1985 terugkeert als partijleider van D66 (vanaf nu  Ii  istorische verkiezingsoverwinnin 
zonder apostrof). dubbeling en de grootste winst d 

In januari 1985 kondigt Van Mierlo aan bereid te zijn opnieuw het heeft gehaald. Door deze overwini 
lijsttrekkerschap van D66 op zich te nemen. In 'Een reden van bestaan' bet CDA, is voor D66 een centra 
zet Van Mierlo het bestaansrecht van D66 uiteen. De terugkeer van Van kingen. Na een langdurige  formal  
Mierlo betekent de revitalisering van de oude staatsrechtelijke idealen. De gewenste 'paarse'  kabinet van PvI 
links-liberale partij van Terlouw wordt weer de vernieuwingsbeweging vier ministers en drie staatssecret 
van Van Mierlo, de 'no  nonsense'-houding van Terlouw maakt plaats den de confessionelen buiten de re 
voor de filosofische beschouwingen van Van Mierlo. De nieuwe positie De democraten hebben van 
van D66 is weer 'tegenover' de andere partijen wat betreft de ideeën over opzichte van ideologische etikett 
partijpolitieke en staatsrechtelijke vernieuwing. Tegelijkertijd plaatst Van schillende typeringen gebruikt 
Mierlo D66 'tussen' de andere partijen om de partij klaar te stomen voor democraten, progressief-democ 
regeringsverantwoordelijkheid. De democraten willen laten zien dat D66 liberalen, progressief-liberalen, p 
een andere politieke cultuur vertegenwoordigt, een strategie die aanslaat liberalen zijn er daar een paar vai 
bij het electoraat. Met de leus 'Andere politiek' voeren de Democraten ei-aten' noch de pragmatische hoi 
succesvol campagne en bij de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar gend visitekaartje. Desondanks vo 
van 1986 haalt D66 negen zetels. De partij voert oppositie 'voor' in plaats om de partij van een ideologisch 
van 'tegen' het centrumrechtse kabinet-Lubbers en speelt een belangrijke 066'ers laat het er echter niet bij 
rol in het politieke debat. D66 profileert zich als tegenstander van de op voorstel van de jongerenbewe 
heersende politieke cultuur, die volgens de democraten teveel om de liberaal' aan, waarmee tot uitdrul 
machtsvraag draait en waar ideologische scheidslijnen oplossingen voor goed van D66 een synthese is van 
actuele problemen in de weg staan. In 1989 groeit D66 door naar twaalf Niets lijkt een succesvolle regi 
Kamerzetels. In dat jaar worden de democraten buiten de formatie van het loopt anders. Hoewel D66 in hel 
derde kabinet-Lubbers gehouden. CDA-leider Lubbers is bang dat D66 en zingsprogramma weet te realiserei 
PvdA in een centrumlinks kabinet het CDA in een minderheidspositie geen onverdeeld succes. De bev 
zullen dringen, bloot aan kritiek en de partij heeft 

ten, die vaak het midden houden t 
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vdA spreekt van een historische breuk Als oppositiepartij doet D66 het opnieuw erg goed. Begin jaren negentig 
olle verkiezingen is de winst alweer wordt D66 in toenemende mate gezien als dé niet-confessionele midden- 
zingen in 1982 kelderen de democra- partij van Nederland. Naast democratische vernieuwing spelen ook mili-. 
Voor partijleider Jan Terlouw is dit eu, drugsbeleid en ethische vraagstukken zoals euthanasie en abortus een 

er. Hij wordt opgevolgd door Tweede belangrijke rol in de profilering van de democraten. De verkiezingswinst 
r zijn leiding gaat D66 oppositie voe- heeft weliswaar niet geresulteerd in regeringsdeelname, maar de groei 
S. van de partij zet onverminderd door. In de opiniepeilingen stijgt D66 tot 
ichtig ontbreekt het D'66 aan een  dui-  boven de twintig zetels. De voorspelde winst wordt bij de gemeente- 
zijn de uitgangspunten van de partij raadsverkiezingen van 1994 verzilverd. Met de mogelijkheid dat D66 de 

Isprogramma, maar ondanks de voort- tweede partij van Nederland kan worden, vraagt de partij tijdens de cam- 
aryan dit beleidsprogramma het resul- pagne voor de Tweede Kamerverkiezingen aan de kiezers om D66 zo 
0r veel kiezers niet duidelijk genoeg. groot te maken dat de partij onmisbaar wordt bij de regeringsvorming. 
den voorstellen gedaan om de partij- Het doel: een kabinet van PvdA, VVD en D66, dus zonder de christen- 
oegsel als 'links-liberaal' of 'sociaal- democraten. D66 wil af van de gegroeide situatie dat het CDA afwisse- 
ttellen wordt aangenomen. In 1983 en  lend  met PvdA en VVD regeert en dus vanzelfsprekend altijd aan de 
zichtbaar. De situatie verandert pas als macht is. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 1994 boekt D66 een 
rt als partijleider van D66 (vanaf nu historische verkiezingsoverwinning: van twaalf naar 24 zetels, een ver- 

dubbeling en de grootste winst die een politieke partij tot dan toe ooit 
lierlo aan bereid te zijn opnieuw het heeft gehaald. Door deze overwinning, en door het historische verlies van 
te nemen. In 'Een reden van bestaan' het CDA, is voor D66 een centrale rol weggelegd bij de coalitiebespre- 
an D66 uiteen. De terugkeer van Van kingen. Na een langdurige formatie komt het door Van Mierlo zo vurig 
n de oude staatsrechtelijke idealen. De gewenste 'paarse' kabinet van PvdA, VVD en D66 tot stand. D66 levert 
vordt weer de vernieuwingsbeweging vier ministers en drie staatssecretarissen. Voor het eerst sinds 1917 wor- 
'-houding van Terlouw maakt plaats den de confessionelen buiten de regering gehouden. 
n van Van Mierlo. De nieuwe positie De democraten hebben van oudsher een ambivalente houding ten 
[ere partijen wat betreft de ideeën over opzichte van ideologische etiketten. In de loop van de tijd worden ver- 
ernieuwing. Tegelijkertijd plaatst Van schillende typeringen gebruikt om D66 aan te duiden: vrijzinnig- 
ijen om de partij klaar te stomen voor democraten, progressief-democraten, radicaal-democraten, links- 
democraten willen laten zien dat D66 liberalen, progressief-liberalen, post-socialistische liberalen en sociaal- 
enwoordigt, een strategie die aanslaat liberalen zijn er daar een paar van. Kennelijk verschaft de naam 'demo- 
dere politiek' voeren de Democraten craten' noch de pragmatische houding van de democraten een bevredi- 
de Kamerverkiezingen in het voorjaar gend visitekaartje. Desondanks voelt partijleider Van Mierlo er niets voor 
e partij voert oppositie 'voor' in plaats om de partij van een ideologisch etiket te voorzien. De nieuwe generatie 
[net-Lubbers en speelt een belangrijke D66'ers laat het er echter niet bij zitten en in 1997 nemen de democraten, 
ofileert zich als tegenstander van de op voorstel van de jongerenbeweging 'Opschudding' het etiket 'sociaal- 
olgens de democraten teveel om de liberaal' aan, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat het gedachte- 
ische scheidslijnen oplossingen voor goed van D66 een synthese is van sociale en liberale standpunten. 
In 1989 groeit D66 door naar twaalf Niets lijkt een succesvolle regeerperiode in de weg te staan, maar het 

democraten buiten de formatie van het loopt anders. Hoewel D66 in het paarse kabinet veel van haar verkie- 
DA-leider Lubbers is bang dat D66 en zingsprogramma weet te realiseren, wordt de regeerperiode voor de partij 
het CDA in een minderheidspositie geen onverdeeld succes. De bewindslieden van D66 staan regelmatig 

bloot aan kritiek en de partij heeft er moeite mee om haar eigen standpun- 
ten, die vaak het midden houden tussen die van de coalitiepartners PvdA 
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en VVD, duidelijk voor het voetlicht te brengen. Veel beleid van de paar-
se kabinetten is D66-beleid, maar in de beeldvorming wordt het gezien 
als compromissen tussen PvdA en VVD. Hoewel het paarse kabinet suc-
cesvol is, daalt de populariteit van D66 al snel na de totstandkoming er-
van. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 1995 haalt 
D66 9,2 procent van de stemmen. Omgerekend zakt de partij daarmee van 
24 naar veertien zetels in de Tweede Kamer. De 24 zetels in 1994 blijken 
een electorale piek te zijn geweest. In 1997 maakt Hans van Mierlo be-
kend dat hij bij de volgende verkiezingen geen lijsttrekker meer zal zijn. 
In 1998 neemt Els Borst het lijsttrekkerschap van hem over, maar nadat 
D66 bij deze verkiezingen tien zetels verliest, draagt ze het partijleider-
schap over aan  Thom  de Graaf. Hoewel D66 getalsmatig niet nodig is 
voor een Kamermeerderheid, neemt de partij onder zijn leiding toch deel 
aan 'Paars  II'.  

In mei 1999 sneuvelt het Voor D66 zo belangrijke wetsvoorstel voor 
invoering van het correctief referendum tijdens de 'nacht van Wiegel'. 
D66 stapt uit het kabinet, maar de breuk wordt al snel gelijmd. Maar na 
de 'nacht van Wiegel' komt het niet meer goed met de beeldvorming rond 
D66. Voor de kiezers speelt de partij nauwelijks nog een rol van beteke-
nis. Na acht jaar 'Paars' is de glans verdwenen, zowel bij de coalitie als 
bij de democraten. Bij de verkiezingen in 2002 ageert politieke nieuwko-
mer Pim Fortuyn met veel succes tegen 'acht jaar Paars'. De opkomst van 
Fortuyn leidt tot grote verliezen bij de bestaande partijen, ook bij D66. 
Tijdens de meest bizarre verkiezingen in de parlementaire geschiedenis 
halen de democraten zeven zetels, evenveel als in het debuutjaar 1967. Na 
de verkiezingen vormen CDA, VVD en LPF het kabinet-Balkenende. Na 
twee regeerperioden gaat D66 weer de oppositie in. 
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Een omstreden regeringsdeelname 

"Je bent de politiek ingegaan om de maatschappij te verbeteren en te veranderen 
naar jouw idealen. Je moet niet uit angst gaan regeren, maar toch zeker ook 
nooit uit angst niet meeregeren. "(Boris Dittrich bij de start van het kabinet-
Balkenende  II)  

DE GÊNANTE VAL VAN HET KABINET-BALKENENDE 

Het is 15 oktober 2002. In Delft zijn de koninklijke familie en honderden 
genodigden uit binnen- en buitenland bijeen om afscheid te nemen van 
prins Claus von Amsberg. De echtgenoot van koningin Beatrix is op 6 
oktober op 76-jarige leeftijd overleden en wordt deze dag bijgezet in de 
grafkelder van de koninklijke familie in de Nieuwe Kerk. Ook de be-
windslieden van het kabinet-Balkenende zijn aanwezig. De ministers van 
CDA, VVD en LPF zullen na de uitvaartplechtigheid direct naar Den 
Haag vertrekken, waar nog diezelfde dag een ingelaste vergadering van 
de ministerraad staat gepland. Het is al weken een chaos in het kabinet. 
Na de dood van partijleider Pim Fortuyn is de LPF ontaard in een losge-
slagen groep politieke amateurs, waar onderlinge conflicten in enkele 
maanden tijd al tot de nodige afsplitsingen en leiderschapswisselingen 
hebben geleid. De machtsstrijd binnen de LPF strekt zich uit tot in de 
Trêveszaal, waar de ministers Bomhoff en Heinsbroek ruziën over de 
toekomst en het leiderschap van de partij. De ruzies binnen de LPF wor-
den in alle openheid uitgevochten en zowel in de Tweede Kamer als in de 
media vraagt men zich hardop af of premier Balkenende de regie nog wel 
in handen heeft. Volgens ministers in het kabinet slaagt Balkenende er 
niet in de vergaderingen van de ministerraad in goede banen te leiden.2  
Als het kabinet 's avonds bij elkaar komt, wordt duidelijk dat de situatie 
onhoudbaar is. Een kabinet kan niet functioneren als twee ministers van 
dezelfde partij zo openlijk met elkaar overhoop liggen. De jonge Balken-
ende is niet in staat zijn ministers tot de orde te roepen, maar een kabi-
netscrisis op de dag van de uitvaart van prins Claus, dat gaat Balkenende 
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te ver. Hij besluit de vergadering te schorsen en de volgende dag verder te afgedaan. Hoewel het beeld van d 
gaan. Die ochtend bieden de LPF-ministers Bomhoff en Heinsbroek hun dreven is, weet Fortuyn zo het  on  
ontslag aan. Hoewel premier Balkenende uit het geruzie binnen de LPF markeert het einde van de gedepo 
en het vertrek van de twee ministers niet meteen de conclusie trekt dat Die succesvolle mobilisatie van I 
zijn kabinet tot een voortijdig einde komt, is met het vertrek van de twee liet politieke debat hebben ook n 
kemphanen het kabinet van de nog onervaren premier niet gered. Het aanhangers van Fortuyn nemen z 
vertrouwen in de LPF is tot een dieptepunt gedaald, niet in de laatste erg letterlijk. Nederland wordt ge 
plaats bij de fractievoorzitters van CDA en VVD in de Tweede Kamer, debat en politici worden bedreigd. 
Maxime Verhagen en Gerrit Zalm. Zij zijn het die het lot van het kabinet de verkiezingen de politiek, kor 
bezegelen. VVD-leider Zalm laat de premier weten dat hij er geen ver- [lans Dijkstal en GroenLinks-leii 
trouwen meer in heeft om de samenwerking met de LPF voort te zetten, opkomst van het fenomeen 'thei 
CDA-fractievoorzitter Verhagen sluit zich daarbij aan en daarmee is de eemaakt: D66 is niet langer de 
val van het kabinet een feit. Slechts 87 dagen nadat het is aangetreden deel van de gevestigde orde waa 
valt het doek voor Balkenende's eerste kabinet. 's Avonds biedt Balken- (toen nog met apostrof) in 1966 r 
ende de nog rouwende koningin schriftelijk het ontslag van zijn kabinet lijke beweging van buiten de krin 
aan. gevestigde orde opende en streefd 

In veel commentaren op de vroegtijdige val van het kabinet klinkt deze rol met succes gekopieerd  dc  
door dat de Nederlandse politiek anno 2002 meer weg heeft van een worden nu gezien als een onderde 
slechte klucht dan van serieus landsbestuur. En dat terwijl er een jaar politiek'. Net als de andere partij 
eerder nog niets aan de hand leek. Nederland oogde als een tevreden land, een weerwoord te bieden. De LI 
het tweede paarse kabinet zat nog stevig in het zadel, economisch ging nieuwing van de democraten ove 
het goed, de terreuraanslagen in de Verenigde Staten hadden nog niet maat komt D66 er nauwelijks nog 
plaatsgevonden en Pim Fortuyn was nog columnist van Elsevier. Maar de Ook het feit dat Fortuyn een ' 
entree van Fortuyn in de politieke arena verandert alles en de verkiezin- negatief af op D66. De totstandk 
gen op 15 mei 2002 zetten de politieke verhoudingen volledig op hun het eerste kabinet in de geschied 
kop. In de aanloop naar die verkiezingen komt een ongekend publiek uitstek de verdienste van D66 ge' 
ongenoegen aan de oppervlakte. Een door veel kiezers ervaren kloof tus- belangrijkste boodschap van D6 
sen waar 'Den Haag' over praat en wat 'de mensen op straat' bezig houdt, dan maken we een paars kabinet 
vertaalt zich in een afkeer van de gevestigde politieke partijen. Veiligheid t joden van de twee paarse kabin' 
en criminaliteit staan ineens hoog op de politieke agenda. Ook de immi- Ondertussen is de eigen inhoudeli 
gratie- en integratieproblemen worden benoemd. Oude taboes zoals het D6 in het kabinet is gebleven n 
vermelden van de etnische achtergrond van criminelen en de problemen idealen, het referendum, door tc 
met (allochtone) hangjeugd worden doorbroken. Vooral Fortuyn's stand- [erste Kamer is weggestemd, hee: 
punten over asielzoekers zijn voor veel mensen reden om op 15 mei op de Paarse is voor veel kiezers in 199 
LPF te stemmen.3  Diezelfde dag keldert PvdA van 45 naar 23 zetels, de te stemmen - in 2002 is het zelfs 
VVD van 38 naar 24. D66 heeft net als de andere partijen geen antwoord wordt nauwelijks nog als relevant 
op de opkomst van Fortuyn en halveert. Voor het eerst sinds 1994 is er n1aar zeven zetels over. De demo 
winst voor het CDA. En maar liefst 26 leden van de LPF maken hun op- hoven of er doemen alweer verkie 
wachting in de Tweede Kamer. 13a&enende betekent dat er op 2 

Behalve dat de verkiezingen de politieke verhoudingen op de kop \ oor de Tweede Kamer zullen w 
zetten, is door de opkomst van en de moord op Fortuyn het politieke kli- verkiezingen veel te vroeg. 
maat in Nederland gepolariseerd geraakt. Fortuyn heeft de gevestigde 
partijen in één klap als 'oude politiek' bestempeld en die politiek heeft 
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schorsen en de volgende dag verder te afgedaan. Hoewel het beeld van de "puinhopen van acht jaar Paars" over- 
ministers Bomhoff en Heinsbroek hun dreven is, weet Fortuyn zo het ongenoegen te mobiliseren. Het jaar 2002 
enende uit het geruzie binnen de LPF markeert het einde van de gedepolitiseerde compromispolitiek van Paars. 
ers niet meteen de conclusie trekt dat Die succesvolle mobilisatie van het ongenoegen en de verscherping van 
e komt, is met het vertrek van de twee het politieke debat hebben ook negatieve effecten. Sommige politici en 
g onervaren premier niet gered. Het aanhangers van Fortuyn nemen zijn credo "ik zeg wat ik denk" soms wel 

dieptepunt gedaald, niet in de laatste erg letterlijk. Nederland wordt geconfronteerd met een verruwing van het 
CDA en VVD in de Tweede Kamer, debat en politici worden bedreigd. PvdA-leider Melkert verlaat meteen na 
Zij zijn het die het lot van het kabinet de verkiezingen de politiek, korte tijd later gevolgd door VVD-leider 
Je premier weten dat hij er geen ver- Hans Dijkstal en GroenLinks-leider Rosenmöller. En D66? De roerige 
nwerking met de LPF voort te zetten, opkomst van het fenomeen 'nieuwe politiek' heeft één ding duidelijk 
uit zich daarbij aan en daarmee is de gemaakt: D66 is niet langer de protestpartij die het ooit was, maar een  
its  87 dagen nadat het is aangetreden deel van de gevestigde orde waar anderen tegen protesteren. Was D'66 
rste kabinet. 's Avonds biedt Balken- (toen nog met apostrof) in 1966 nog de partij die als nieuwe, onaffianke- 

±riftelijk het ontslag van zijn kabinet lijke beweging van buiten de kring van bestaande partijen de aanval op de 
gevestigde orde opende en streefde naar politieke vernieuwing, in 2002 is 

•oegtijdige val van het kabinet klinkt deze rol met succes gekopieerd door Fortuyn en zijn LPF. De democraten 
anno 2002 meer weg heeft van een worden nu gezien als een onderdeel van de 'naar binnen gekeerde Haagse 
dsbestuur. En dat terwijl er een jaar politiek'. Net als de andere partijen is D66 niet in staat geweest Fortuyn 
ederland oogde als een tevreden land, een weerwoord te bieden. De LPF heeft het punt van de politieke ver- 
stevig in het zadel, economisch ging nieuwing van de democraten overgenomen en in het gepolariseerde kli- 
le Verenigde Staten hadden nog niet maat komt D66 er nauwelijks nog aan te pas. 
s nog columnist van Elsevier. Maar de Ook het feit dat Fortuyn een 'anti-paarse' sfeer weet te creëren, straalt 
arena verandert alles en de verkiezin- negatief af op D66. De totstandkoming van het paarse kabinet in 1994 - 
litieke verhoudingen volledig op hun het eerste kabinet in de geschiedenis zonder christendemocraten - is bij 
Lezingen komt een ongekend publiek uitstek de verdienste van D66 geweest. Zowel in 1994 als in 1998 is de 
n door veel kiezers ervaren kloof tus- belangrijkste boodschap van D66 aan de kiezers geweest: stem op D66 
wat 'de mensen op straat' bezig houdt, dan maken we een paars kabinet mogelijk. Maar gedurende de regeerpe- 
rvestigde politieke partijen. Veiligheid noden van de twee paarse kabinetten is D66 weinig zichtbaar geweest. 
p de politieke agenda. Ook de immi- Ondertussen is de eigen inhoudelijke agenda verwaarloosd. En het feit dat 
den benoemd. Oude taboes zoals het D66 in het kabinet is gebleven nadat in 1999 één van de democratische 
rond van criminelen en de problemen idealen, het referendum, door toedoen van coalitiepartner VVD in de 
doorbroken. Vooral Fortuyn's stand- Eerste Kamer is weggestemd, heeft de democraten ook geen goed gedaan.  

'eel  mensen reden om op 15 mei op de Paarse is voor veel kiezers in 1998 al onvoldoende reden om nog op D66 
ldert PvdA van 45 naar 23 zetels, de te stemmen - in 2002 is het zelfs een reden om het juist niét te doen. D66 
als de andere partijen geen antwoord wordt nauwelijks nog als relevante partij gezien en heeft sinds 15 mei nog 

veert. Voor het eerst sinds 1994 is er maar zeven zetels over. De democraten zijn dat verlies nog nauwelijks te 
26 leden van de LPF maken hun op- boven of er doemen alweer verkiezingen op. Want de val van het kabinet- 

Balkenende betekent dal er op 22 januari 2003 vervroegde verkiezingen 
e politieke verhoudingen op de kop voor de Tweede Kamer zullen worden gehouden. Voor D66 komen deze 
Fe moord op Fortuyn het politieke kli- verkiezingen veel te vroeg. 
eraakt. Fortuyn heeft de gevestigde 
iek' bestempeld en die politiek heeft 
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DE GRAAF WEER LIJSTTREKKER? peilingen (die variëren van vier tol 
zetels inleveren ten opzichte van d 

Sinds 1998 is  Thom  de Graaf het boegbeeld van de democraten. De Graaf l)e oproepen van Kist en Velti 
is een aimabele D66'er, intelligent, genuanceerd en welbespraakt en een maar vinden nauwelijks gehoor bi 
vurig pleitbezorger van de voor de democraten belangrijke onderwerpen \\ esterouen  van Meeteren weten 
democratische vernieuwing (gekozen burgemeester, referendum) en ethi-  iii  de strijd te zullen werpen (maa 
sche vraagstukken (euthanasie, homohuwelijk). De Graaf wordt alom als en ook de namen van Europarlem 
zeer capabel beschouwd en oogstte in 1998 veel lof toen hij als kersverse oud-ministers Hans Wijers en Rog 
partijleider zijn partij na een zwaar verlies (van 24 naar veertien zetels) \7an der Laan kan bij de wat jonge 
het tweede paarse kabinet inloodste. Maar vier jaar later zijn er binnen ee steun rekenen. Maar ondanks d 
D66 ook twijfels over zijn leiderschap. Is De Graaf met al zijn kwaliteiten voor het lijsttrekkerschap, maakt 
wel opgewassen tegen de nieuwe toon die met Pim Fortuyn zijn intrede kandidaat te zijn. In een verklaring  
heeft gedaan in het politieke debat? De 'nieuwe politiek' wordt geken- wil haar capaciteiten in Europa 1 
merkt door oneliners en soundbites en de antipathie tegen de 'heersende gekozen. ik ben niet ingevoerd 
elite' die geen oog zou hebben voor de problemen op het gebied van vei- noemt  Thom  de Graaf "één van c 
ligheid en integratie eist een prominente rol op. Nuance en redelijkheid haag" en vindt zichzelf niet de 
zijn 'uit', net als de 'kroonjuwelen' van D66. Er zijn ook mensen die De schap van D66 uit te dragen. Ze 0' 

Graaf verwijten 'saai en grijs' te zijn en in de media 'niet over te komen'. len voor de Tweede Kamer. Maar 
Een deel van de D66-achterban mist bij De Graaf het charisma dat partij- Europa, niet op het Binnenhof "6  
leiders als Hans van Mierlo en Jan Terlouw wel hadden. Dit soort sluime- De Graaf zelf twijfelt ondertus 
rende gevoelens komen doorgaans vroeg of laat aan de oppervlakte en het didaat zal stellen voor het lijsttrek 
wachten is dan ook op het moment dat de positie van De Graaf openlijk ren is echter niet de belangrijkste 
ter discussie zal worden gesteld. heeft een loodzwaar jaar achter d 

Dit gebeurt in oktober 2002, als  Floor  Kist, lid van de programma- Pim Fortuyn is emotioneel hard 
commissie van D66, De Graaf en de volledige Tweede Kamerfractie in heeft De Graaf te maken gekregei 
een open brief oproept om plaats te maken voor een nieuwe lichting beveiliging gehad. De advocaten 
D66'ers. Ook oud-gemeenteraadslid in Amsterdam Theo  Veltman  schrijft zomer klachten ingediend tegen 
in een brief aan de leden van D66 dat het tijd is dat De Graaf opstapt.4  D66'er beschuldigen van haat zai 
Beide verwijten de Tweede Kamerfractie dat ze onzichtbaar is, zich met partijen zijn van het toneel verdi 
de verkeerde thema's bezig houdt en het contact met de in mei verloren naar aanleiding van het verlies v; 
kiezers niet heeft weten te herstellen. "Zo kan het niet langer", schrijft klimaat. GroenLinks-leider Rosei 
Kist. "Gezien de verliezen van de afgelopen jaren is het niet waarschijn- dreigingen. VVD-leider Dijkstal i 
lijk dat jullie met vernieuwde energie aan de slag kunnen gaan. Daarom V\/D.8  Ook De Graaf s politieke 
vraag ik jullie plaats te maken voor nieuwe mensen die wel energie willen vier jaar lang heel nauw heeft sa 
en kunnen steken in het keren van het tij. Doorgaan op de ingeslagen weg \ Oor gezien te houden. En op he 
is gewoon geen optie meer. Hoe langer we vernieuwing van de fractie fronteerd met een sterfgeval in de 
uitstellen, des te moeilijker maken jullie het de partij om het weer te her- l,oude kleren gaan zitten. "Het wa 
stellen. Jullie strijden tegen de beeldvorming en verliezen het. Neem je ode", zegt De Graaf achteraf.9  
verantwoordelijkheid. Geef anderen de ruimte.  „5  De onvrede van Kist en in mei heeft D66 een forse ve  
Veltman,  die bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei allebei zelf kandi- gehalveerd: van veertien naar zev 
daat waren, maar door de nederlaag niet zijn gekozen, komt vooral voort Tweede Kamerfractie en het land 
uit het feit dat D66 volgens de opiniepeilingen niet profiteert van de te- drongen fractievoorzitter te blijve 
loorgang van de LPF en het CDA, de VVD, PvdA en SP wel. Volgens de llflg 'ja' tegen gezegd, vanuit de 
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R LIJSTTREKKER? peilingen (die variëren van vier tot zeven zetels) moet D66 mogelijk zelfs 
zetels inleveren ten opzichte van de verkiezingsuitslag op 15 mei. 

oegbeeld van de democraten. De Graaf De oproepen van Kist en  Veltman  krijgen veel aandacht in de media, 
genuanceerd en welbespraakt en een maar vinden nauwelijks gehoor bij de achterban van D66. Wel laat Hein 
democraten belangrijke onderwerpen Westerouen van Meeteren weten zich als tegenkandidaat tegen De Graaf 

en burgemeester, referendum) en ethi- in de strijd te zullen werpen (maar hij trekt zich kort daarna weer terug) 
nohuwelijk). De Graaf wordt alom als en ook de namen van Europarlementariër Lousewies van der Laan en de 
in 1998 veel lof toen hij als kersverse oud-ministers Hans Wijers en Roger van Boxtel worden genoemd. Vooral 

r verlies (van 24 naar veertien zetels) Van der Laan kan bij de wat jongere aanhang binnen de partij op de nodi- 
te. Maar vier jaar later zijn er binnen ge steun rekenen. Maar ondanks diverse verzoeken om zich te kandideren 
lap. Is De Graaf met al zijn kwaliteiten voor het lijsttrekkerschap, maakt Van der Laan eind oktober bekend geen 
toon die met Pim Fortuyn zijn intrede kandidaat te zijn. In een verklaring licht Van der Laan haar besluit toe. Ze 
t? De 'nieuwe politiek' wordt geken- wil haar capaciteiten in Europa benutten: "ik heb bewust voor Europa 

en de antipathie tegen de 'heersende gekozen. ik ben niet ingevoerd in de Haagse mores en thema's". Ze 
r de problemen op het gebied van vei- noemt  Thom  de Graaf "één van de meest betrouwbare gezichten in Den 
inente rol op. Nuance en redelijkheid Haag" en vindt zichzelf niet de juiste persoon om de inhoud en bood- 
van D66. Er zijn ook mensen die De schap van D66 uit te dragen. Ze overweegt wel om zich kandidaat te stel- 

n en in de media 'niet over te komen'. len voor de Tweede Kamer. Maar, zo stelt ze, "mijn politieke hart ligt in 
;t bij De Graaf het charisma dat partij- Europa, niet op het Binnenhof"6  
F erlouw wel hadden. Dit soort sluime- De Graaf zelf twijfelt ondertussen over de vraag of hij zich weer kan- 
vroeg of laat aan de oppervlakte en het didaat zal stellen voor het lijsttrekkerschap.7  De kritiek op zijn functione- 
t dat de positie van De Graaf openlijk ren is echter niet de belangrijkste aanleiding voor zijn twijfels. De Graaf 

heeft een loodzwaar jaar achter de rug. De moord op collega-lijsttrekker 
Is  Floor  Kist, lid van de programma- Pim Fortuyn is emotioneel hard aangekomen. In de weken na de moord 
de volledige Tweede Kamerfractie in heeft De Graaf te maken gekregen met ernstige bedreigingen en heeft hij 
te maken voor een nieuwe lichting beveiliging gehad. De advocaten Spong en  Hammerstein  hebben in de 

I in Amsterdam Theo  Veltman  schrijft zomer klachten ingediend tegen onder meer De Graaf, waarin ze de 
dat het tijd is dat De Graaf opstapt.4  D66'er beschuldigen van haat zaaien. Alle hoofdrolspelers van de grote 

fractie dat ze onzichtbaar is, zich met partijen zijn van het toneel verdwenen: PvdA-leider Melkert is gestopt 
ru het contact met de in mei verloren naar aanleiding van het verlies van zijn partij en vanwege het politieke 
en. "Zo kan het niet langer", schrijft klimaat. GroenLinks-leider Rosenmöller is vertrokken vanwege de be- 
ifgelopen jaren is het niet waarschijn- dreigingen. VVD-leider Dijkstal is opgestapt na interne kritiek binnen de 
ie aan de slag kunnen gaan. Daarom VVD.8  Ook De Graaf s politieke vriend Roger van Boxtel, met wie hij 

nieuwe mensen die wel energie willen vier jaar lang heel nauw heeft samengewerkt, heeft besloten de politiek 
et tij. Doorgaan op de ingeslagen weg voor gezien te houden. En op het persoonlijke vlak is De Graaf gecon- 
anger we vernieuwing van de fractie fronteerd met een sterfgeval in de familie. Dit alles is De Graaf niet in de 
ullie het de partij om het weer te her- koude kleren gaan zitten. "Het was echt een heel moeilijke en zware pen- 

1• j luvorming en verliezen net. Neem e ode", zegt De Graaf achteraf. 9  
de ruimte."5  De onvrede van Kist en In mei heeft D66 een forse verkiezingsnederlaag geleden. De partij is 

/erkiezingen in mei allebei zelf kandi- gehalveerd: van veertien naar zeven zetels. Ondanks het verlies hebben de 
niet zijn gekozen, komt vooral voort Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur er bij De Graaf op aange- 

niepeilingen niet profiteert van de te- drongen fractievoorzitter te blijven. De Graaf heeft daar met grote aarze- 
Ie VVD, PvdA en SP wel. Volgens de  ling  'ja' tegen gezegd, vanuit de gedachte dat het nieuwe kabinet toch 
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zeker anderhalf of twee jaar zou zitten. Die tijd zou hij kunnen gebruiken en iìiet meedoet aan het doen van 
om bij te komen, zichzelf te motiveren en langzaam aan het profiel van wind komt vandaag van rechts, la 
D66 weer op te bouwen. De voortijdige val van het kabinet gooit echter geen zin in om met de waan var 
roet in het eten. De Graaf ziet een nieuwe verkiezingscampagne niet zit- Voormalig partijleider Van Mierlc 
ten en besluit ermee op te houden. "ik had er de puf niet meer voor om Graafuit. "Aan  Thom  de Graaf is 
binnen een jaar twee van die zware campagnes te voeren."0  De Graaf te zeggen totdat die wordt gehoord 
schrijft in een brief aan het landelijk bestuur dat hij niet beschikbaar is Op het verkiezingscongres op 
voor het lijsttrekkerschap. O\ eri nacht tot lijsttrekker gekozen 

Binnen de partijtop leidt De Graafs besluit om te stoppen tot grote stemmen. De Graaf herhaalt bij zi 
ongerustheid. Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, zei t' te kunnen blijven: "ik ga kie; 
betekent het vertrek van De Graaf een groot risico. Een nieuwe lijsttrek- popuiisme."6  Ondanks het gemi 
ker zal slechts twee maanden de tijd hebben om zichzelf te presenteren, maanden, zetten de leden van D6 
bekendheid te verwerven en het vertrouwen van de kiezers te winnen. Die nieuw aan de top van de kandid 
periode is eigenlijk te kort. En wie zou die nieuwe lijsttrekker dan moeten eerste acht kandidaten is Europarl 
zijn? Binnen de top van de partij worden de opties op een rijtje gezet. Als mei-  twee op de lijst en running 11 

De Graaf geen lijsttrekker wordt, is er eigenlijk maar één alternatief: Ro- schijnlijke opvolger wordt gebomi 
ger van Boxtel. De oud-minister van Grote Steden- en Integratiebeleid, 
die in 1997 de strijd om het fractievoorzitterschap van D66 van De Graaf VERKIEZ 

heeft verloren, is de enige die voldoende ervaring en bekendheid heeft om 
op korte termijn het lijsttrekkerschap op zich te kunnen nemen. Maar Van . We kunnen het niet iedereen na 
Boxtel heeft die zomer het besluit genomen de politiek te verlaten en niet, zo begint het verkiezingsp 
vindt het niet geloofwaardig om daar enkele maanden later alweer op presenteert. Omdat de periode tot 
terug te komen." Van Boxtel wordt door de partijtop gepolst, maar is  dig  nieuw verkiezingsprogramma 
vooralsnog niet op andere gedachten te brengen. pain liet. Hierin hekelt D66 "de gê 

Terwijl Van Boxtel als terugvaloptie achter de hand wordt gehouden, afgaande maanden en verzet de p 
wordt De Graaf van alle kanten benaderd door partijgenoten die hem is ontstaan: 
aansporen om toch weer lijsttrekker te worden. Ook voormalig partijlei- 
der Hans van Mierlo belt De Graaf. "Je moet het wel doen, we hebben D66 is de partij van de nuanc 
niemand anders", is zijn boodschap. Nadat ook partijgenoot Jacob  Kohn-  maatregelen voor die echt werk 
stamm een hele ochtend op hem heeft inge raat, gaat De Graaf om: W ij houden niet van incidentenr 
"Okee", besluit hij, "ik doe het nog één keer." Een dag nadat Lousewies ten aan. Op ontevredenheid rea 
van der Laan heeft aangegeven af te zien van het lijsttrekkerschap, maakt vinden een grote bek niet hetze 
De Graaf bekend dat hij zich toch kandidaat zal stellen voor het lijsttrek- ouderwetse principe van belofte 
kerschap bij de komende verkiezingen. "ik wil in de huidige stormachtige soenljk en we willen dat bljv 
tijden duidelijk maken waar ik en mijn partij voor staan: een politiek die geen dingen die we niet waar kui 
eerst nadenkt voordat zij wat zet, integer blijft en zorgvuldig is", zo 
motiveert De Graaf zijn besluit.' Maar, zegt De Graaf erbij, impliciet [let pamflet 'citeert' vragen en uit 
verwijzend naar de kritiek die de afgelopen tijd op hem is geuit, hij is wie 'fleer in die multiculturele samenl 
hij is en hij kan en wil zichzelf niet volledig veranderen. Als de leden het mineien komen altijd goed weg! F 
allemaal anders willen, dan moet dat maar, maar dan moeten ze iemand baar! Kinderen leren niets meer oi 
anders als lij sttreldcer kiezen. De Graaf maakt van de negatieve publiciteit Politici, ik heb er genoeg van!  Vi  
over zijn persoon gebruik door zich te profileren als de genuanceerde voor staat. Daarbij staan vier th( 
politicus die eerst nadenkt voordat hij wat zegt, niet in oneliners spreekt ""tWOord leven (duurzame ont 
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tten. Die tijd zou hij kunnen gebruiken en niet meedoet aan het doen van loze beloften: "ik weiger te denken: de 
veren en langzaam aan het profiel van wind komt vandaag van rechts, laat ik daar eens aan meedoen. ik heb er 
ijdige val van het kabinet gooit echter geen zin in om met de waan van de dag van mening te veranderen. „14 
nieuwe verkiezingscampagne niet zit- Voormalig partijleider Van Mierlo spreekt publiekelijk zijn steun voor De 
"Ik had er de puf niet meer voor om Graaf uit. "Aan  Thom  de Graaf is de opdracht om net zo lang de waarheid 

re campagnes te voeren."  10  De Graaf te zeggen totdat die wordt gehoord", aldus Van Mierlo.'5  
Lijk bestuur dat hij niet beschikbaar is Op het verkiezingscongres op 16 november 2002 wordt De Graaf met 

overmacht tot lijsttrekker gekozen. Hij krijgt 791 van de 976 uitgebrachte 
raafs besluit om te stoppen tot grote stemmen. De Graaf herhaalt bij zijn verkiezing dat hij eraan hecht 'zich- 
imerverkiezingen in het vooruitzicht, zelf te kunnen blijven: "ik ga kiezers niet paaien met halve waarheden of 
een groot risico. Een nieuwe lijsttrek- populisme."  6  Ondanks het gemor in de achterban in de voorgaande 
Lid hebben om zichzelf te presenteren, maanden, zetten de leden van D66 de zittende Tweede Kamerleden op- 
trouwen van de kiezers te winnen. Die nieuw aan de top van de kandidatenlijst. De enige nieuwkomer bij de 
zou die nieuwe lijsttrekker dan moeten eerste acht kandidaten is Europarlementariër Van der Laan, die als num- 
orden de opties op een rijtje gezet. Als mer twee op de lijst en running mate van De Graaf tot zijn meest waar- 

er eigenlijk maar één alternatief: Ro- schijnlijke opvolger wordt gebombardeerd.  
an  Grote Steden- en Integratiebeleid, 
voorzitterschap van D66 van De Graaf VERKIEZINGSPAMFLET 
)ende ervaring en bekendheid heeft om 
ip op zich te kunnen nemen. Maar Van "We kunnen het niet iedereen naar de zin maken. En dat willen we ook 
t genomen de politiek te verlaten en niet", zo begint het verkiezingspamfiet dat D66 op 1 november 2002 
Jaar enkele maanden later alweer op presenteert. Omdat de periode tot de verkiezingen te kort is om een volle- 
rdt door de partijtop gepolst, maar is  dig  nieuw verkiezingsprogramma te schrijven, is gekozen voor een kort 
n te brengen. pamflet. Hierin hekelt D66 "de gênante politieke vertoning" van de voor- 
optie achter de hand wordt gehouden, afgaande maanden en verzet de partij zich tegen het politieke klimaat dat 
benaderd door partijgenoten die hem is ontstaan: 
r te worden. Ook voormalig partijlei- 
if.  "Je moet het wel doen, we hebben "D66 is de partij van de nuance. Het redelijk alternatief. Wij stellen 
. Nadat ook partijgenoot Jacob  Kohn-  maatregelen voor die echt werken, en die langdurig blijven werken. 
heeft inge raat, gaat De Graaf om: Wij houden niet van incidentenpolitiek. Wij rennen niet achter de fei- 
één keer." Een dag nadat Lousewies ten aan. Op ontevredenheid reageren wij niet met holle kreten. Wij 

e zien van het lijsttrekkerschap, maakt vinden een grote bek niet hetzelfde als daadkracht. Wij huldigen het 
andidaat zal stellen voor het lijsttrek- ouderwetse principe van belofte maakt schuld. Wij zijn namelijk fat- 

len. "ik wil in de huidige stormachtige soenlijk en we willen dat blijven. Daarom verkopen wij de kiezers 
nijn partij voor staan: een politiek die geen dingen die we niet waar kunnen maken. Of die niet helpen. „17 
t, integer blijft en zorgvuldig is", zo 
Maar, zegt De Graaf erbij, impliciet Het pamflet 'citeert' vragen en uitspraken van 'de burger': ik geloof niet 
gelopen tijd op hem is geuit, hij is wie meer in die multiculturele samenleving! Is het wel veilig op straal? Cri- 
volledig veranderen. Als de leden het minelen komen altijd goed weg! Een goede woning is voor mij onbereik- 

Fat maar, maar dan moeten ze iemand baar! Kinderen leren niets meer op school! De bureaucratie moet minder! 
:aaf maakt van de negatieve publiciteit Politici, ik heb er genoeg van! Vervolgens wordt aangegeven waar D66 
ch te profileren als de genuanceerde voor staat. Daarbij staan vier thema's centraal: respect en beschaving, 
hij wat zegt, niet in oneliners spreekt verantwoord leven (duurzame ontwikkeling), investeren in kennis en een 
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andere politieke cultuur. Opvallend is de prominente plek die het thema veel van maatschappelijke orga 
respect en beschaving inneemt (het is hoofdstuk 1 van het pamflet). De mensen zelf. Dat is het verschil."' 
democraten benadrukken het belang van tolerantie: Bij de presentatie van het v 

Graaf duidelijk dat D66 onafhan.l 
"Hoe we met elkaar omgaan - op straat, op school, op het werk en in van journalisten of D66 bereid i 
het publieke debat - dat bepaalt of we onze samenleving beschaafd antwoordt De Graaf dat geen ei 
kunnen noemen. Respect voor anderen en onze omgeving, verdraag- Maar, zo zegt De Graaf, "Wij he 
zaam zonder onverschillig te worden, vrije keuze van levensbeschou- lieid. Als D66 voldoende zetels h  
wing  en politieke richting, ongecensureerde beoefening van weten- handelen wij over ons eigen prog 
schap en kunst; dat zijn sociaal-liberale waarden die volgens D66 be- C DA en VVD niet bij voorbaat u 
langrijk zijn in onze maatschappij. De normen die we uiteindelijk sa- legisch Akkoord' heeft D66 veel 
men afspreken - wetten en regels - gelden voor iedereen; jong of oud, gen willen praten, weten ze waar 
autochtoon of allochtoon, rijk of arm. Met fundamentele mensenrech- deren."2°  Het 'Strategisch Akkoc 
ten mag in Nederland niet worden gesjoemeld. Dus geen vrouwen- of tijdens het verkiezingscongres, z 
homodiscriminatie, geen godsdiensthaat van welke kant dan ook."18  pen» Toch is de deur naar een c 

op een kier gezet. Als deze partij 
Van de vier thema's in het pamflet vormen onderwijs en kennis het Leid halen, kan D66 wellicht een 
speerpunt van de D66-campagne. D66 wil kleinere scholen, meer en beter maken lijkt de enige manier om. 
betaalde leraren, afschaffing van het lesgeld en meer vrijheid voor scho- 
len en ouders om het onderwijs invulling te geven. De democraten verzet- 
ten zich tegen de bezuinigingen op het onderwijs die het kabinet-  it  
Balkenende heeft voorgesteld. In het onderwijs moet juist worden geïn- 
vesteerd, evenals in het behoud en de uitbreiding van natuurgebieden, het Uit een Nipo-peiling op 12 dec( 
bevorderen van de integratie van immigranten en verbetering van de vei- slaat, blijkt dat de partij bij de I 
ligheid in Nederland. zetels kan halen (en minimaal dri 

In het verkiezingspamfiet staan enkele opvallende voorstellen, die de Hond bleek dat twintig proceni 
moeten aangeven dat D66 meer is dan een pleitbezorger van staatsrechte- onderschrijft, terwijl nog geen v 
lijke vernieuwing. Zoals de mogelijkheid om studenten via het doen van sleirimen. Die discrepantie zal de 
vrijwilligerswerk een deel van hun studieschuld terug te laten verdienen. bruggen, maar de democraten ge 
Ook stelt de partij voor om cannabis te legaliseren en zo een einde te offic ieuze doel van de verkiezin 
maken aan de "verspilling" van geld en menskracht bij de politie. Immi- mag de partij echter al blij zijn 
granten moeten verplicht een inburgeringcursus volgen en draaideurcri- zetels. 
minelen moeten strenger worden aangepakt. Op het verkiezingscongres  Dc  democraten willen de kie 
voegt De Graaf daar het pleidooi aan toe om de Nederlandse politie, links als rechts. "Zorgvuldige en. 
brandweer en ambulancezorg om te vormen tot één grote veiligheidsor- \\ oordeljkheid  en respect voor e 
ganisatie onder leiding van een gekozen burgemeester die verantwoor- trekker De Graaf bij de start van 
ding aflegt aan de burgers. De afkeer van de politiek moet volgens de Leiden. 22 Er is maar een handjevc 
democraten worden bestreden door minder en betere regelgeving, minder len crekomen om bij de campagn 
bureaucratie, een integere overheid en meer inspraak en betrokkenheid zijn toespraak in een nauwelijks 
van burgers die zelf hun eigen keuzen moeten kunnen maken. "D66 is een feestelijke start van de campi 
anders dan andere partijen", zo schrijven de democraten in hun pamflet, bruikt, Die geringe aandacht zal 
"Sociaaldemocraten verwachten veel van de overheid. Conservatief- ter\ olgen. De Graaf hekelt het ie 
liberalen verwachten veel van de markt. Christendemocraten verwachten '  an  het huidige kabinet: "CDA er 
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d is de prominente plek die het thema veel van maatschappelijke organisaties. D66 verwacht het meest van 
tt is hoofdstuk 1 van het pamflet). De mensen zelf Dat is het verschil."9  
g van tolerantie: Bij de presentatie van het verkiezingspamflet maakt lijsttrekker De 

Graaf duidelijk dat D66 onafhankelijk de verkiezingen ingaat. Op vragen 
p straat, op school, op het werk en in van journalisten of D66 bereid is met het CDA en de VVD te regeren, 

of we onze samenleving beschaafd antwoordt De Graaf dat geen enkele samenwerking wordt uitgesloten. 
nderen en onze omgeving, verdraag- Maar, zo zegt De Graaf, "Wij helpen niemand zomaar aan een meerder- 
rden, Vrije keuze van levensbeschou- heid. Als D66 voldoende zetels haalt en nodig is voor een coalitie onder- 
censureerde beoefening van weten- handelen wij over ons eigen programma. Natuurlijk is samenwerking met 

iberale waarden die volgens D66 be- CDA en VVD niet bij voorbaat uitgesloten, maar tegen het huidige 'Stra- 
ij. De normen die we uiteindelijk sa- tegisch Akkoord' heeft D66 veel bezwaren. Als partijen na de verkiezin- 
- gelden voor iedereen; jong of oud, gen willen praten, weten ze waar D66 voor staat en wat we willen veran- 
arm. Met fundamentele mensenrech- deren.  „20  Het 'Strategisch Akkoord', zo stelt De Graaf later die maand 
n gesjoemeld. Dus geen vrouwen- of tijdens het verkiezingscongres, zal D66 nooit aan een meerderheid hel- 

1  van welke kant dan ook."8  pen.2' Toch is de deur naar een coalitie met CDA en VVD door De Graaf 
op een kier gezet. Als deze partijen bij de verkiezingen net geen meerder- 

flet vormen onderwijs en kennis het heid halen, kan D66 wellicht een rol spelen. En van D66 een machtsfactor 
)66 wil kleinere scholen, meer en beter maken lijkt de enige manier om kiezers weer oog voor de partij te laten 
et lesgeld en meer vrijheid voor scho- krijgen. 
uliing te geven. De democraten verzet- 

op het onderwijs die het kabinet- JUIST NU! 

het onderwijs moet juist worden geïn- 
de uitbreiding van natuurgebieden, het Uit een Nipo-peiling op 12 december 2002, waarin D66 op vijf zetels 
nilmigranten en verbetering van de vei- staat, blijkt dat de partij bij de komende verkiezingen maximaal twaalf 

zetels kan halen (en minimaal drie). In een eerdere peiling door Maurice 
in enkele opvallende voorstellen, die de Hond bleek dat twintig procent van de kiezers de standpunten van D66 
dan een pleitbezorger van staatsrechte- onderschrijft, terwijl nog geen vijf procent zegt op D66 te zullen gaan 
ijkheid om studenten via het doen van stemmen. Die discrepantie zal de partij in de campagne niet kunnen over- 
studieschuld terug te laten verdienen, bruggen, maar de democraten gaan voor winst: tien Kamerzetels is het 

abis te legaliseren en zo een einde te officieuze doel van de verkiezingscampagne. Afgaand op de peilingen  
Id  en menskracht bij de politie. Immi- mag de partij echter al blij zijn met handhaving van de huidige zeven 
irgeringcursus volgen en draaideurcri- zetels. 
aangepakt. Op het verkiezingscongres De democraten willen de kiezers een alternatief bieden voor zowel 
i aan toe om de Nederlandse politie, links als rechts. "Zorgvuldige en zinnige politiek waarin vrijheid, verant- 
te vormen tot één grote veiligheidsor- woordeljkheid en respect voor elkaar centraal staan", zo verklaart lijst- 
ekozen burgemeester die verantwoor- trekker De Graaf bij de start van de campagne op zaterdag 4 januari in 
keer van de politiek moet volgens de Leiden.  22  Er is maar een handjevol mensen naar de Leidse Groenoordhal- 
minder en betere regelgeving, minder len gekomen om bij de campagnestart van D66 te zijn. De Graaf houdt 

d en meer inspraak en betrokkenheid zijn toespraak in een nauwelijks gevulde zaal, het confettikanon dat voor 
uzen moeten kunnen maken. "D66 is een feestelijke start van de campagne had moeten zorgen, wordt niet ge- 
rijven de democraten in hun pamflet, bruikt.23  Die geringe aandacht zal de democraten de hele campagne ach- 

veel van de overheid. Conservatief- tervolgen. De Graaf hekelt het in zijn ogen "bloedeloze conservatisme" 
narkt. Christendemocraten verwachten van het huidige kabinet: "CDA en VVD vormen nu een weinig vruchtba- 
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re combinatie van polderpolitiek en boekhoudersliberalisme. Het afgelo- Graaf: "Ergens heeft iemand op 
pen jaar was één grote stilstand. De wederopbouw van Balkenende bleek besloten dat deze verkiezingen n 
een afgraving."24  Maar ook de linkse oppositie krijgt kritiek van De Democratie wordt geregeerd do 
Graaf. De plannen van PvdA, GroenLinks en SP om de economie te ver- (iraaf.25  Voor de democraten is 
sterken zijn volgens De Graaf zwak en leiden bovendien tot lastenver- enorme handicap. De verkiezings 
zwaring en bureaucratie. De Graaf noemt de linkse plannen om de hypo- strijd die op televisie wordt gest: 
theekrente te beperken "onzalig" en roept de andere partijen op om zich zich tot de grote partijen beperkt 
met D66 sterk te maken voor het afschaffen van de overdrachtsbelasting van D66 door de uit publieke n 
voor starters op de woningmarkt. 25 omroep op een boze brief van pa 

Onderwijs en kenniseconomie staan centraal in de campagne van de indt het onaanvaardbaar dat zeni 
democraten. Met forse investeringen wil D66 het lerarentekort tegengaan, bepalen welke partijen wel en w 
het lesgeld afschaffen, kennisintensieve bedrijven stimuleren en de bezui- doen zij aan politieke beïnvloedi 
nigingen op hoger onderwijs en onderzoek terugdraaien. D66 trekt hier- de boze brief mag niet baten. De 
voor van alle politieke partijen veruit het meeste geld uit: 2,5 miljard debatten op de radio en in actuali 
euro. Investeren in het onderwijs is een investering in de toekomst, zo maar tijdens het gecombineerde 
redeneren de democraten. Goed onderwijs is immers noodzakelijk voor gra in ma Buitenhof en Radio 1, t 
herstel van de economie, maar ook van belang voor de bestrijding van terl D66 door afwezigheid. Ook 1 
criminaliteit en het herstel van normen en waarden. Dat laatste is het de vooravond van de verkiezing 
antwoord van lijsttrekker De Graaf op de door CDA-lijsttrekker Balken-  learn  van D66 laat zich echter ni( 
ende aangezwengelde discussie over normen en waarden. "Bezuinigen op ien alle reclamezendtijd vóór en 
het onderwijs is bezuinigen op normen en waarden", zo verwijst De Graaf op. Dit levert de partij rondom bI 
naar de bezuinigingen die het kabinet-Balkenende juist op het onderwijs op, aarin De Graaf zonder onde 
heeft doorgevoerd. Daarnaast krijgt een traditioneel D66-speerpunt een kers het standpunt van zijn parti 
plek in de campagne: mensen meer invloed geven op hun eigen leven: comrnciitaar kan geven op het del 
meer zeggenschap voor ouders over het beleid op scholen, meer zeggen- Ondanks het feit dat De Gra 
schap voor gepensioneerden over de pensioenfondsen en meer zeggen- tijdens een aantal televisieoptredi 
schap voor iedereen als het gaat om bijvoorbeeld de verkiezing van de boodschap uit te dragen en de 
burgemeester. Verder krijgen milieu en natuur veel aandacht van de de- lra11te11 In het hele land campags 
mocraten. ging in de opiniepeilingen. De k 

Met de campagneslogan 'Juist nu!' probeert D66 de kiezers over te stijgt de PvdA onder leiding van I 
halen om, juist in deze politiek gezien turbulente tijden, op een genuan- peil ogen, dat de voortzetting van 
ceerde partij te stemmen. Zeker nu de LPF een instabiele partij is geble- onder druk komt te staan. Als gev 
ken, willen de democraten laten zien dat juist zij dé betrouwbare en ver- 1fl (ie kiezersvoorkeuren (de PvdA 
nieuwingsgezinde partij zijn. Om die boodschap over te brengen zijn ook beperkt de verkiezingscampagne 
minder bescheiden slogans zoals 'Het beste alternatief!' en 'Het enige gcm een centrumlinks dan wel 
alternatief!' overwogen. Het is echter maar de vraag of een andere slogan Graaf: "Binnen acht maanden na( 
de partij aan meer zichtbaarheid zou hebben geholpen. In verkiezings- nu weer de kans dat de PvdA de t 
campagnes is het immers cruciaal om als factor van betekenis te worden lijkt of de kiezer van hype naar h 
beschouwd. En daar zit voor D66 in de aanloop naar de verkiezingen het ijl i\RC Handelsblad. De D66-lei 
probleem. Met zeven zetels in de Tweede Kamer behoort D66 tot de klei- gen over het politieke klimaat in 
ne partijen en wordt ze niet gezien als een potentiële regeringspartij. D66 Nederland een antiliberale  revolt  
wordt daarom niet uitgenodigd om deel te nemen aan de grote lijsttrek- derlaudse vrijzinnige samenlevin 
kersdebatten bij de NOS en RTL. Dit tot frustratie van lijsttrekker De 
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n boekhoudersliberalisme. Het afgelo- Graaf: "Ergens heeft iemand op een onbewaakt moment in Hilversum 
e wederopbouw van Balkenende bleek besloten dat deze verkiezingen maar zes partijen meetellen en D66 niet. 
inkse oppositie krijgt kritiek van De Democratie wordt geregeerd door programmamakers", zo reageert De 
ruLinks en SP om de economie te ver- Graaf. 26  Voor de democraten is de afwezigheid bij de grote debatten een 
ak en leiden bovendien tot lastenver- enorme handicap. De verkiezingscampagne van 2003 is meer dan ooit een 
noemt de linkse plannen om de hypo- strijd die op televisie wordt gestreden. Dat de commerciële zender RTL 
n roept de andere partijen op om zich zich tot de grote partijen beperkt, is tot daar aan toe, maar de uitsluiting 
ifschaffen van de overdrachtsbelasting van D66 door de uit publieke middelen gefinancierde NOS komt deze 

omroep op een boze brief van partijvoorzitter Pechtold te staan. Pechtold 
staan centraal in de campagne van de vindt het onaanvaardbaar dat zendercoördinatoren bij de publieke omroep 
n wil D66 het lerarentekort tegengaan, bepalen welke partijen wel en welke niet worden uitgenodigd. Daarmee 
;ieve bedrijven stimuleren en de bezui- doen zij aan politieke beïnvloeding, zo meent de partijvoorzitter.  27  Maar 
derzoek terugdraaien. D66 trekt hier- de boze brief mag niet baten. De Graaf mag wel aanschuiven bij enkele 

eruit het meeste geld uit: 2,5 miljard debatten op de radio en in actualiteitenprogramma's op radio en televisie, 
is een investering in de toekomst, zo maar tijdens het gecombineerde lijsttrekkersdebat van het televisiepro- 
uderwijs is immers noodzakelijk voor gramma Buitenhof en Radio 1, twee weken voor de verkiezingen, schit- 

van belang voor de bestrijding van tert D66 door afwezigheid. Ook bij het traditionele ljsttrekkersdebat aan 
rmen en waarden. Dat laatste is het de vooravond van de verkiezingen is D66 niet welkom. Het campagne- 

[op de door CDA-lijsttrekker Balken- team van D66 laat zich echter niet uit het veld slaan. De democraten ko- 
r normen en waarden. "Bezuinigen op pen alle reclamezendtijd vóór en na het debat van Buitenhof en Radio 1 
nen en waarden", zo verwijst De Graaf op. Dit levert de partij rondom beide debatten bijna vijf minuten zendtijd 
net-Balkenende juist op het onderwijs op, waarin De Graaf zonder onderbroken te worden door andere lijsttrek- 

een traditioneel D66-speerpunt een kers het standpunt van zijn partij naar voren kan brengen en, achteraf, 
er invloed geven op hun eigen leven: commentaar kan geven op het debat. 
r het beleid op scholen, meer zeggen- Ondanks het feit dat De Graaf en zijn running mate Van der Laan 
de pensioenfondsen en meer zeggen- tijdens een aantal televisieoptredens de gelegenheid krijgen om de D66- 
)m bijvoorbeeld de verkiezing van de boodschap uit te dragen en de democraten met folders en verkiezings- 
u en natuur veel aandacht van de de- kranten in het hele land campagne voeren, resulteert dit niet in een stij- 

ging in de opiniepeilingen. De laatste twee weken voor de verkiezingen 
nu!' probeert D66 de kiezers over te stijgt de PvdA onder leiding van lijsttrekker Bos bovendien zodanig in de 
zien turbulente tijden, op een genuan- peilingen, dat de voortzetting van de samenwerking tussen CDA en VVD 
de LPF een instabiele partij is geble- onder druk komt te staan. Als gevolg van deze opmerkelijke ontwikkeling 

en dat juist zij dé betrouwbare en ver- in de kiezersvoorkeuren (de PvdA heeft een jaar eerder nog fors verloren) 
ie boodschap over te brengen zijn ook beperkt de verkiezingscampagne zich tot de vraag of er na de verkiezin- 
'Het beste alternatief!' en 'Het enige gen een centrumlinks dan wel centrumrechts kabinet zal komen. De 
;er maar de vraag of een andere slogan Graaf: "Binnen acht maanden nadat de PvdA werd gehalveerd, lopen we 
ou hebben geholpen. In verkiezings- nu weer de kans dat de PvdA de grootste partij van Nederland wordt. Het 
Dm als factor van betekenis te worden lijkt of de kiezer van hype naar hype swingt", zo zegt hij in een interview 
n de aanloop naar de verkiezingen het in NRC Handelsblad. De D66-leider maakt zich ondertussen ernstig zor- 
weede Kamer behoort D66 tot de klei- gen over het politieke klimaat in Nederland. "ik ben bezorgd dat we in 
als een potentiële regeringspartij. D66 Nederland een antiliberale revolutie meemaken op dit moment. De Ne- 
deel te nemen aan de grote lijsttrek- derlandse vrijzinnige samenleving met de grote waarde die we hechten 
Dit tot frustratie van lijsttrekker De 
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aan burgervrijheden en aan de balans tussen die vrijheden en overheids- hierbij alle politieke partijen oi 
ingrijpen, die staat ontzettend onder druk .„28 Nieuwe Democratie. Geef de in' 

De verkiezingsstrijd wordt een nek-aan-nekrace om de grootste partij zer ook echt wat te kiezen heb 
van Nederland te worden. De laatste weken draait het alleen nog maar om vervangen door een democratie' 
de vraag: wie wordt de nieuwe premier: CDA-leider Balkenende of Job beter hun verantwoordelijkheid 
Cohen, die door PvdA-lijsttrekker Bos naar voren is geschoven? Dit tot president die een echt mandaat I 
ergernis van D66-lijsttrekker De Graaf, die erop wijst dat Tweede Ka- kiesstelsel waar ieder Kamerlid 
merverkiezingen niet gaan over welke partijen straks gaan regeren of wie beleidsambtenaren en meer beti 
er premier wordt. De Graaf: "Het gaat natuurlijk allang niet meer om de niet rechtstreekse invloed van m 
inhoud. Het gaat alleen nog maar om hoe vaak lijsttrekkers op televisie eigen wijk, met directe zeggen 
zijn, of ze een beetje kunnen lachen of juist te veel, over wie er premier in eigen pensioenfonds, met lerar 
Nederland zou kunnen worden. En uiteindelijk heel plat gewoon om de hebben over het onderwijs op 
machtsvraag.  „29  De minister-president wordt in Nederland niet recht- erkiezingen niet onze verkiezii 
streeks gekozen en dus moeten de andere partijen volgens De Graaf ook de kracht van de argumenten, d 
niet doen alsof dat wel het geval is. "Dezelfde partijen die nu de kiezers D66 Juist nu !„32 
zeggen: het wordt Job of het wordt  JP  houden al sinds mensenheugenis 
een echt democratische keuze tegen. Ze moeten niet dénken aan een ÉÉN ZE 

rechtstreeks gekozen minister-president. Ze draaien de kiezer een rad 
voor ogen, ze spelen doen alsof.  „30  Twee dagen voor de verkiezingen Ondanks de stortvloed aan opinie 
kondigt De Graaf aan dat D66 na de verkiezingen een initiatief wetsvoor- aan de verkiezingen zijn verscheni 
stel zal indienen om de minister-president voortaan rechtstreeks te kiezen. van woensdag 22 januari toch no 
De Graaf: "De minister-president wordt in Nederland niet gekozen. Het is de uitslag een heel ander beeld 
niet ondenkbaar dat VVD en CDA een meerderheid halen, terwijl de \\outer  Bos als nieuwe lijsttrekkt 
PvdA de grootste wordt. Wie PvdA stemt vanwege Cohen zal zich dan haar verlies in 2002 weer goed 
goed bekocht voelen wanneer Balkenende het bordes betreedt. Wie de (van 24 naar 42) de grote winnaa 
minister-president wil kiezen heeft woensdag maar één keus en dat is opnieuw de grootste partij. Na de 
D66."3' Aan het slot van de campagne roept De Graaf de andere politieke jaar eerder leden, zijn CDA en P3 
partijen op om boodschap die de kiezers in 2002 hebben afgegeven en De politieke verhoudingen 'norm 
waarin de onvrede over de Haagse politiek zo prominent naar voren is turbulente verkiezingen in mei 20 
gekomen, gezamenlijk een vervolg te geven, net- B alkenende, heeft het vertrok 

terug  van 26 naar acht zetels, de 
"Laten we ophouden met die loze beloften en gewoon kiezen voor de strijd tussen CDA, PvdA en VVD 
inhoud. En laten we ons gewoon houden aan wat we hebben toege- worden en welke regeringscoaliti 
zegd. Als iets vorig jaar wel is gebleken, is het wel de onvrede van den tijn, gaat ten koste van de kle 
kiezers met Den Haag. Het was het jaar van de opkomst van Fortuyn zetels en komt net als de LPF op 
en de afgang van zijn erfgenamen. Pim Fortuyn en D66 waren het op tijd op forse winst stond, blijft 
één punt volkomen eens: Onze democratie is hopeloos verouderd. We ChristenUnie komt op drie zetels, 
moeten af van de Haagse partijendemocratie, die mensen vooral bui- haar Nederland verdwijnt uit de T 
ten sluit en vooral met zichzelf bezig is, met anonieme Kamerleden en koiiit daarmee op zes. Procentueel 
invloedrijke ambtenaren. En we moeten toe naar invloed van burgers, iets lager dan bij eerdere dieptep 
naar een democratie van mensen. ik roep de politieke partijen op om fliOcraten eveneens zes zetels met 
zich af te vragen hoe lang we hier me door kunnen gaan. Net  zolang slaagt er niet goed in om de kiez 
totdat politiek in Nederland een volkomen farce is geworden? ik roep 
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ails  tussen die vrijheden en overheids- hierbij alle politieke partijen op om te komen tot een Pact voor de 
r druk. „28 Nieuwe Democratie. Geef de invloed terug aan de burger, laat de kie- 
nek-aan-nekrace om de grootste partij zer ook echt wat te kiezen hebben. Laten we Haagse bureaupolitiek 

te weken draait het alleen nog maar om vervangen door een democratie van mensen! Met minder ministers die 
emier: CDA-leider Balkenende of Job beter hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken, met een minister- 
Bos naar voren is geschoven? Dit tot president die een echt mandaat heeft van de bevolking, met een ander 

Graaf, die erop wijst dat Tweede Ka- kiesstelsel waar ieder Kamerlid zelf knokt voor de zetel, met minder  
Ake  partijen straks gaan regeren of wie beleidsambtenaren en meer betrokkenheid van belanghebbenden. En 
gaat natuurlijk allang niet meer om de met rechtstreekse invloed van mensen op de veiligheidsplannen in hun 
om hoe vaak lijsttrekkers op televisie eigen wijk, met directe zeggenschap van gepensioneerden over hun 

n of juist te veel, over wie er premier in eigen pensioenfonds, met leraren en ouders die zelf iets te zeggen 
n uiteindelijk heel plat gewoon om de hebben over het onderwijs op school. Soms lijkt het er op dat deze 
ident wordt in Nederland niet recht- verkiezingen niet onze verkiezingen zijn. Maar ik heb vertrouwen in 
andere partijen volgens De Graaf ook de kracht van de argumenten, de kracht van D66. Er is een alternatief, 

„32 
"Dezelfde s. partijen die nu de kiezers D66 Juist nu!  

cit  JP  houden al sinds mensenheugenis 
gen. Ze moeten niet dénken aan een ÉÉN ZETEL VERLIES 

!sident. Ze draaien de kiezer een rad 
'° Twee dagen voor de verkiezingen Ondanks de stortvloed aan opiniepeilingen die in de weken voorafgaand 
Ie verkiezingen een initiatief wetsvoor- aan de verkiezingen zijn verschenen, kennen de verkiezingen op de avond 
esident voortaan rechtstreeks te kiezen. van woensdag 22 januari toch nog een onverwachte uitslag. Opnieuw laat 
vordt in Nederland niet gekozen. Het is de uitslag een heel ander beeld zien dan de vorige verkiezingen. Met 
)A een meerderheid halen, terwijl de Wouter Bos als nieuwe lijsttrekker maakt de PvdA het grootste deel van 
IA stemt vanwege Cohen zal zich dan haar verlies in 2002 weer goed en is met een winst van achttien zetels 
.lkenende het bordes betreedt. Wie de (van 24 naar 42) de grote winnaar. Het CDA wordt met 44 zetels echter  
ft  woensdag maar één keus en dat is opnieuw de grootste partij. Na de enorme nederlaag die beide partijen een 
gne roept De Graaf de andere politieke jaar eerder leden, zijn CDA en PvdA terug in het centrum van de macht. 
kiezers in 2002 hebben afgegeven en De politieke verhoudingen 'normaliseren' zich weer ten opzichte van de 
e politiek zo prominent naar voren is turbulente verkiezingen in mei 2002. De LPF, de splijtzwam in het kabi- 
te geven. net-Balkenende, heeft het vertrouwen van veel kiezers verloren en valt 

terug van 26 naar acht zetels, de VVD wint vier zetels en komt op 28. De 
e beloften en gewoon kiezen voor de strijd tussen CDA, PvdA en VVD over de vraag wie de grootste partij zou 
n houden aan wat we hebben toege- worden en welke regeringscoalities er na de verkiezingen mogelijk zou- 
gebleken, is het wel de onvrede van den zijn, gaat ten koste van de kleinere partijen. GroenLinks verliest twee 
het jaar van de opkomst van Fortuyn zetels en komt net als de LPF op acht. De SP, die in de peilingen lange 
:n. Pim Fortuyn en D66 waren het op tijd op forse winst stond, blijft uiteindelijk gelijk op negen zetels. De 
emocratie is hopeloos verouderd. We ChristenUnie komt op drie zetels, de SGP blijft stabiel op twee en Leef- 
:ndemocratie, die mensen vooral bui- baar Nederland verdwijnt uit de Tweede Kamer. D66 verliest één zetel en 
ezig is, met anonieme Kamerleden en komt daarmee op zes. Procentueel scoort de partij met 4,1 procent nog net 
moeten toe naar invloed van burgers, iets lager dan bij eerdere dieptepunten: in 1972 en 1982 haalden de de- 

ik roep de politieke partijen op om mocraten eveneens zes zetels met respectievelijk 4,2 en 4,3 procent. D66 
er me door kunnen gaan. Net  zolang slaagt er niet goed in om de kiezers van 2002 vast te houden. Slechts 47 
volkomen farce is geworden? ik roep 
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procent van de mensen die in 2002 op D66 hebben gestemd, kiezen in Door het vertrek van de De Graal 
2003 ook weer voor de democraten. 33 inocraten, met uiteindelijk grote g 

Als de voorlopige uitslag bekend is, neemt lijsttrekker De Graaf het 
woord in het Haagse café  Greve,  waar de democraten bijeen zijn. Hij wijt EEN ONGE] 
het verlies aan het feit dat D66 te weinig gelegenheid heeft gekregen om 
haar verhaal te doen en aan de strijd tussen de lijsttrekkers Balkenende en De dag na de verkiezingen komt 
Bos. De uitspraak dat D66 in deze omstandigheden een kabinet van CDA kamer van De Graaf. De nieuw g 
en VVD niet aan een meerderheid zal helpen, wordt door de aanwezige De Graaf uit Lousewies van der I 
leden met gejuich ontvangen. Maar het wordt stil als De Graaf uit het cme Giskes en Boris van der Han 
verlies van die ene zetel de conclusie trekt dat voor hem het moment is nog allerminst verdwenen als de 
gekomen om het partijleiderschap van D66 neer te leggen. "Als de uitslag  Thom  de Graaf opvolgt als fractie 
zo blijft als hij nu is, zal ik mij niet herkiesbaar stellen als fractievoorzit- wordt  dat niet De Graaf s running 
ter."34  De Graaf wil wel deel uit blijven maken van de nieuwe fractie, ts ce op de kandidatenlijst. Een i 
maar neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het derde verlies van aangegeven zichzelf wel als opvo 
D66 op een rij en het tweede onder zijn leiding. een beetje de vicepresidential  cam  

In de tijd van het paarse kabinet was De Graaf, samen met zijn colle- vertrekt, zal ik niet voor zijn pos 
ga's Dijkstal (VVD) en Melkert (PvdA), nog één van de belangrijkste interview.  39  Dat Van der Laan zi 
spelers aan het Binnenhof. Dijkstal en Melkert zijn na de verkiezingen in opgeworpen, is door De Graaf 
2002 opgestapt en drie maanden voor de verkiezingen wilde ook De de partij - niet erg gewaardeerd. 
Graaf eigenlijk geen lijsttrekker meer zijn. Mede op aandringen van par- nummer twee is al niet bijster goe 
tijgenoten heeft hij de partij toch nog een keer aangevoerd, maar het heeft heel verschillende typen politici: 
hem heel veel moeite gekost. De Graaf: "ik vond het heel zwaar. ik heb nuanceerd en inhoudelijk, terwijl 
die campagne niet echt met plezier gedaan.  „35  Het verlies van één zetel stijl hanteert, principiëler en meer 
biedt De Graaf een uitweg uit de lijdensweg van het voorafgaande jaar. heeft ook veel aanhangers binnen 
De Graaf: "Toen we weer een zetel verloren, dacht ik bij mezelf: nu nog lijst  dc  eerste kandidaat die voor h 
blijven zitten is voor mezelf niet verkoopbaar, ik heb de motivatie ook komt. Voorafgaand aan het fracti 
niet meer. De tweede nederlaag achter elkaar, ik kon er zelf niet zo heel Laan 41 of ze beschikbaar is. De 
veel aan doen, omdat we nergens meer gehoord werden, maar dan moet je heb ik tegen Lousewies gezegd: ji 
de consequentie trekken. „36 als i ij zegt: ik wil fractievoorzitte: 

Partijvoorzitter Pechtold, die er tot dan toe van uit is gegaan dat hij als hand liggend. Maar Lousewies  dui  
partijvoorzitter samen met De Graaf als fractievoorzitter de komende kwam, deed ze het niet. 02  Van de 
jaren leiding zal geven aan D66, is het niet eens met het besluit van De E-Iaag eerst inwerken en ontwikk 
Graaf om het fractievoorzitterschap neer te leggen. "ik vond het niet no- Laan: "Het leek me niet handig. I  
dig  dat  Thom  weg ging en ik vond het ook niet wenselijk. Voor de partij. ist nog heel weinig van Nederlai 
Ik snap het gevoel van murwheid en de emoties over alles wat er gebeurd nog \  an  alles leren.  „43  Omdat V 
was. Maar ik vond het onnodig en ook onwenselijk.  „37  Dat vinden meer fractieleden aan beschikbaar te zij 
democraten, maar De Graaf s besluit staat vast. Terwijl de democraten Dittrich en Bert Bakker. Het komt 
hun verdriet over de verkiezingsuitslag aan de bar verdrinken, vragen der Laan en Van der Ham steunei 
verschillende partijprominenten zich af: als De Graaf weg gaat, wie moet Rakker. Het is dus drie tegen drie. 
dan de partij gaan leiden? Ongetwijfeld zal niemand het zich tijdens, deze de doorslag: hij trekt zijn steun vo 
verkiezingsavond realiseren, maar het is deze cruciale vraag die het wel twee en wordt Dittrich de nieuwe 
en wee van D66 gedurende de volgende drie-en-een-halfjaar zal bepalen. ken wordt dat naar buiten toe za 

dooi de fractie als voorzitter gekc 
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02 op D66 hebben gestemd, kiezen in Door het vertrek van de De Graaf ontstaat een machtsvacuüm bij de de- 
11. 33  met uiteindelijk grote gevolgen. 38 
end is, neemt lijsttrekker De Graaf het 
vaar de democraten bijeen zijn. Hij wijt EEN ONGELUKKIGE START 
weinig gelegenheid heeft gekregen om 
jd tussen de lijsttrekkers Balkenende en De dag na de verkiezingen komt de nieuwe fractie van D66 bijeen op de 
omstandigheden een kabinet van CDA kamer van De Graaf. De nieuw gekozen zespersoons fractie bestaat naast 

cl zal helpen, wordt door de aanwezige De Graaf uit Lousewies van der Laan, Boris Dittrich, Bert Bakker,  Fran- 
tar  het wordt stil als De Graaf uit het cme Giskes en Boris van der Ham. De kater van de verkiezingsuitslag is 
.usie trekt dat voor hem het moment is nog allerminst verdwenen als de belangrijke vraag op tafel komt wie 
van D66 neer te leggen. "Als de uitslag  Thom  de Graaf opvolgt als fractievoorzitter. Tegen alle verwachtingen in 
et herkiesbaar stellen als fractievoorzit- wordt dat niet De Graafs running mate Lousewies van der Laan, nummer 
blijven maken van de nieuwe fractie, twee op de kandidatenlijst. Een maand eerder heeft Van der Laan nog 

eid op zich voor het derde verlies van aangegeven zichzelf wel als opvolger van De Graaf te zien. "ik voel me 
r zijn leiding. een beetje de vicepresidential  candidate  op deze plek. Als  Thom  de Graaf 
et was De Graaf:, samen met zijn colle- vertrekt, zal ik niet voor zijn positie terugschrikken," zei ze toen in een 
(PvdA), nog één van de belangrijkste interview.  39  Dat Van der Laan zich zo openlijk als zijn opvolger heeft 

en Melkert zijn na de verkiezingen in opgeworpen, is door De Graaf en ook door anderen binnen de top van 
voor de verkiezingen wilde ook De de partij niet erg gewaardeerd. De relatie tussen de lijsttrekker en zijn 

ieer zijn. Mede op aandringen van par- nummer twee is al niet bijster goed.  40  De Graaf en Van der Laan zijn twee 
og een keer aangevoerd, maar het heeft heel verschillende typen politici: De Graaf staat bekend als redelijk, ge- 
Graaf: "ik vond het heel zwaar. ik heb nuanceerd en inhoudelijk, terwijl Van der Laan een meer Amerikaanse 
er gedaan."35  Het verlies van één zetel stijl hanteert, principiëler en meer gericht op imago. Maar Van der Laan 
lijdensweg van het voorafgaande jaar. heeft ook veel aanhangers binnen de partij en is als nummer twee op de 

el verloren, dacht ik bij mezelf: nu nog lijst de eerste kandidaat die voor het fractievoorzitterschap in aanmerking 
verkoopbaar, ik heb de motivatie ook komt. Voorafgaand aan het fractieoverleg vraagt De Graaf aan Van der 

chter elkaar, ik kon er zelf niet zo heel Laan of ze beschikbaar is.  41  De Graaf: "Als aftredend fractievoorzitter 
neer gehoord werden, maar dan moet je heb ik tegen Lousewies gezegd: jij staat tweede op de lijst, het is aan jou: 

als jij zegt: ik wil fractievoorzitter worden, dan is dat het meest voor de 
tot dan toe van uit is gegaan dat hij als hand liggend. Maar Lousewies durfde niet. Toen het puntje bij het paaltje 

ftaaf als fractievoorzitter de komende kwam, deed ze het niet. 02  Van der Laan wil zich als nieuwkomer in Den 
is het niet eens met het besluit van De Haag eerst inwerken en ontwikkelen tot een goed Kamerlid. Van der 
Lp neer te leggen. "ik vond het niet no- Laan: "Het leek me niet handig. Ik kwam uit het Europees Parlement, ik 
I het ook niet wenselijk. Voor de partij. wist nog heel weinig van Nederland en de Nederlandse politiek. ik moest 
en de emoties over alles wat er gebeurd nog van alles leren."43  Omdat Van der Laan afvalt, geven twee andere 

ook onwenselijk.  „37  Dat vinden meer fractieleden aan beschikbaar te zijn voor het fractievoorzitterschap: Boris 
sluit staat vast. Terwijl de democraten Dittrich en Bert Bakker. Het komt aan op een hoofdelijke stemming. Van 
uitslag aan de bar verdrinken, vragen der Laan en Van der Ham steunen Dittrich, De Graaf en Giskes steunen 
eh af: als De Graaf weg gaat, wie moet Bakker. Het is dus drie tegen drie. Nu de stemmen staken, geeft De Graaf 
ijfeld zal niemand het zich tijdens deze de doorslag: hij trekt zijn steun voor Bakker in. Daarmee is het drie tegen 
het is deze cruciale vraag die het wel twee en wordt Dittrich de nieuwe fractievoorzitter van D66. 44  Afgespro- 

gende drie-en-een-halfjaar zal bepalen. ken wordt dat naar buiten toe zal worden gezegd dat Dittrich unaniem 
door de fractie als voorzitter gekozen is.  45  En dus wordt tijdens de pers- 
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conferentie in Nieuwspoort die donderdagmiddag gemeld dat Dittrich de 
enige kandidaat voor het voorzitterschap was en met algemene stemmen 
is gekozen. Ook op de website van D66 is dit de officiële lezing: "De 
nieuwe fractie heeft hem met algemene stemmen aangewezen. 06 

De 47-jarige Boris Dittrich was bij de verkiezingen de nummer drie 
op de kandidatenlijst van D66. Hij zit sinds 1994 in de Tweede Kamer en 
heeft zich sindsdien ontwikkeld tot één van de meest geciteerde volksver-
tegenwoordigers. Dittrich wordt gezien als 'mediageniek' en heeft zich de 
afgelopen jaren vooral op het gebied van justitie, asielbeleid en medisch-
ethische kwesties onderscheiden. De openstelling van het huwelijk voor 
homo's is voor belangrijk deel zijn verdienste, hij speelde een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de euthanasiewet en hij heeft initiatiefwet-
ten tegen  stalking  en voor spreekrecht van slachtoffers in de rechtszaal op 
zijn naam staan. De bevlogen Dittrich is een ander type politicus dan De 
Graaf en dat verschil in stijl zal al snel blijken. Al bij zijn aantreden 
maakt Dittrich duidelijk dat hij D66 anders zal gaan profileren. Dittrich: 
"Ik ga ons gedachtegoed op een andere manier neerzetten. We moeten als 
D66 een meer activistische houding krijgen. Het is heel goed als je het 
laat zien als je je ergens kwaad over maakt, als je iets onrechtvaardig 
vindt.  „47 

 Die houding valt goed bij onder meer Laurens-Jan Brinkhorst. 
Volgens de oud-fractievoorzitter en voormalig minister mag D66 zich wel 
wat scherper profileren: "ik hoop dat Dittrich het lef heeft om hardere 
standpunten in te nemen. Een soort radicaliteit als correctie op de rede-
lijkheid."48  Ook van andere partijprominenten krijgt de nieuwe fractie-
voorzitter steun. Voormalige partijleider Van Mierlo zegt veel vertrouwen 
in Dittrich te hebben: "Hij is ambitieus en kan goed formuleren. De be-
langrijkste onderwerpen blijven voor D66 staatkundige vernieuwing, de 
kenniseconomie en Europa, wat tijdens de laatste campagne volledig 
buiten beeld bleef ik heb het gevoel dat Dittrich ook in die richting denkt 
en de juiste prioriteiten stelt." Voormalig partijleider Terlouw verwacht 
geen grote koerswijzigingen van de nieuwe fractievoorzitter: "Het zou me 
verbazen als de koers onder Dittrich opeens drastisch zou veranderen. De 
koers is goed, het is een kwestie van accenten leggen", aldus Terlouw.50  
Accenten leggen zal Dittrich zeker gaan doen en dat zullen deels andere 
accenten zijn dan de partij gewend is. 

Nadat  Thom  de Graaf op de verkiezingsavond zijn functie ter be-
schikking stelde, had hij nog één advies voor de nieuwe fractie: D66 moet 
niet willen deelnemen aan een nieuw te vormen regeringscoalitie. "Niet 
aan denken", zo hield hij zijn achterban voor, die met instemmend ge-
juich op de woorden van de vertrekkende partijleider reageerde.  51  Dat 
instemmende gejuich zit Dittrich bij zijn aantreden als fractievoorzitter 
nog vers in het geheugen. "Nee", antwoordt hij dan ook stellig op de 
vraag of D66 geïnteresseerd is om aan een nieuwe regeringscoalitie deel 
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te nemen. De partij heeft een ze 
duidelijk uit op te maken dat de 
willen. De democraten hebben da  
lie  om te gaan regeren en zullen 
helpen. Dittrich: "Wij zullen hier 
draai maken. „52 

Dat stellige 'nee' zal echter va 
ten zijn onaangenaam verrast ah 
regeringsdeelname zo resoluut  hi  
gaande fractieoverleg namelijk I 
Boris na die fractievergadering zi 
taal niet besproken", aldus  Louse  
craten ook maar enigszins aan n 
voor de hand dat CDA en PvdA c 
delen. "Maar wat Boris tijdens de 
rest  an  de fractie, uit de lucht va 
fractiegenoten vinden het strateg 
deelname uit te sluiten. Daarmee 
sitie. De Graaf: "ik vond datje r 
Boris heeft dat wel gedaan, maai 
ook geen afspraak over gemaakt 
tievoorzitter voelt zich verkeerd b 
helemaal dichtgooien, maar het is 
er niets voor om met CDA en V 
fractie wel verschillende inzichteF 

Al met al beleeft de Tweede I 
Ic ezingen een uiterst ongelukkige 
OP of D66 met de verkiezing va 
nieuwe partijleider heeft.  Thom  
leiderschapsprobleem zouden krj 

In de luwte na de verkiezingen  hi  
voorjaarscongres. In de Hanzeho 
derd leden samen voor een congn 
Programma staat. Ook de media 
D66: het is het eerste partijcongr 
camera's aanwezig zijn. Met zes 
ever, niet relevant. De democratei 
gen achter de rug zijn, dient de vn 
D66 eruit gaat zien. Wat wordt 
leider? 
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nderdagmiddag gemeld dat Dittrich de te nemen. De partij heeft een zetel verloren en daar is volgens Dittrich 
rschap was en met algemene stemmen duidelijk uit op te maken dat de kiezers D66 niet in een nieuwe coalitie  
an  D66 is dit de officiële lezing: "De willen. De democraten hebben dan ook "heel nadrukkelijk" niet de ambi- 
nene stemmen aangewezen." 46  tie  om te gaan regeren en zullen CDA en VVD niet aan een meerderheid 
s bij de verkiezingen de nummer drie helpen. Dittrich: "Wij zullen hier niet op terugkomen. Wij gaan niet zo'n 
zit sinds 1994 in de Tweede Kamer en draai maken. „12 
één van de meest geciteerde volksver- Dat stellige 'nee' zal echter van korte duur zijn. Dittrich's fractiegeno- 

zien als 'mediageniek' en heeft zich de ten zijn onaangenaam verrast als ze hun fractievoorzitter de deur naar 
ed van justitie, asielbeleid en medisch- regeringsdeelname zo resoluut horen dichtslaan. Daar is in het vooraf- 
De openstelling van het huwelijk voor gaande fractieoverleg namelijk helemaal niets over afgesproken. "Dat 
verdienste, hij speelde een belangrijke Boris na die fractievergadering zei dat D66 niet zou gaan regeren, is to- 

uthanasiewet en hij heeft initiatiefwet- taal niet besproken", aldus Lousewies van der Laan.  53  Niet dat de demo- 
cht van slachtoffers in de rechtszaal op craten ook maar enigszins aan regeren denken, want het ligt veel meer  
rich  is een ander type politicus dan De voor de hand dat CDA en PvdA over een nieuwe coalitie gaan onderhan- 
al snel blijken. Al bij zijn aantreden delen. "Maar wat Boris tijdens de persconferentie zei, kwam voor ons, de 

56 anders zal gaan profileren. Dittrich: rest van de fractie, uit de lucht vallen," zegt ook Bert Bakker.  54  Dittrich's 
Ldere manier neerzetten. We moeten als fractiegenoten vinden het strategisch ook niet verstandig om regerings- 
og krijgen. Het is heel goed als je het deelname uit te sluiten. Daarmee veroordeel je jezelf immers tot de oppo- 
over maakt, als je iets onrechtvaardig sitie. De Graaf: "ik vond dat je regeren nooit helemaal moest uitsluiten. 
ij onder meer Laurens-Jan Brinkhorst. Boris heeft dat wel gedaan, maar ik vond het niet verstandig en er was 
1 voormalig minister mag D66 zich wel ook geen afspraak over gemaakt in de fractie.  55  De nieuw gekozen frac- 
dat Dittrich het lef heeft om hardere tievoorzitter voelt zich verkeerd begrepen. Dittrich: "ik wilde de deur niet 

rt radicaliteit als correctie op de rede- helemaal dichtgooien, maar het is wel zo naar buiten gekomen. Ik voelde 
prominenten krijgt de nieuwe fractie- er niets voor om met CDA en VVD te gaan regeren. Daar waren in de 
leider Van Mierlo zegt veel vertrouwen fractie wel verschillende inzichten over. „56 
itieus en kan goed formuleren. De be- Al met al beleeft de Tweede Kamerfractie van D66 daags na de ver- 
oor D66 staatkundige vernieuwing, de kiezingen een uiterst ongelukkige start. En dat roept al meteen de vraag 
tijdens de laatste campagne volledig op of D66 met de verkiezing van Dittrich tot fractievoorzitter ook een 
el dat Dittrich ook in die richting denkt nieuwe partijleider heeft.  Thom  de Graaf: "Het was evident dat we een 
)ormalig partijleider Terlouw verwacht leiderschapsprobleem zouden krijgen." 57 

nieuwe fractievoorzitter: "Het zou me 
h opeens drastisch zou veranderen. De WONDEN LIKKEN  
'an  accenten leggen", aldus Terlouw.5°  

gaan doen en dat zullen deels andere In de luwte na de verkiezingen houden de democraten op 8 februari hun 
5. voorjaarscongres. In de Hanzehof in Zutphen komen ongeveer vijfhon- 

verkiezingsavond zijn functie ter be- derd leden samen voor een congres waar eigenlijk niets spannends op het  
Ivies  voor de nieuwe fractie: D66 moet programma staat. Ook de media hebben even geen belangstelling voor 
uw te vormen regeringscoalitie. "Niet D66: het is het eerste partijcongres sinds lange tijd waar geen televisie- 
terban voor, die met instemmend ge- 
rekkende partijleider reageerde. 51  Dat 

camera's aanwezig zijn. Met zes zetels is D66 voor de media blijkbaar 
even niet relevant. De democraten likken hun wonden. Nu de verkiezin- 

bij zijn aantreden als fractievoorzitter gen achter de rug zijn, dient de vraag zich aan hoe de nabije toekomst van 
antwoordt hij dan ook stellig op de D66 eruit gaat zien. Wat wordt de koers van de partij en haar nieuwe 
aan een nieuwe regeringscoalitie deel leider? 

37 



LANGS DE AFGROND EEN OMSTREDE 

Tijdens het congres vindt een stemming plaats over het fractievoorzitter- len het gesprek én de confrontat: 
schap van Boris Dittrich. Dit is een noviteit binnen D66 en is het gevolg dek. Dat is het activisme waar ik 
van een reglementswijziging die de democraten tijdens het najaarscongres "D66 wil de democratie terugj 
in 2002 hebben doorgevoerd. Sinds die reglementswijziging heeft het Dittrich, die vindt dat D66 duide 
congres - het hoogste besluitvormingsorgaan binnen D66 - het recht om stellen doet op het gebied van d 
"een door de fractie in de Staten-Generaal of door de delegatie in het inch in zijn congrestoespraak, is: 
Europees Parlement gekozen voorzitter van die fractie, al dan niet te be- En "als eigenaar van de democ: 
vestigen, indien deze niet bij de daaraan voorafgaande verkiezingen tot weten of je stadsbestuur het scha  
lijsttrekker is gekozen."58  De gedachte achter deze nieuwe regel is dat de veti aan een nieuw voetbalstadie 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer de facto de 'politiek leider' van de eigenaar van de democratie wil 
partij is. In een democratische partij als D66 zijn het de leden die de poli- Kamerlid, die, letterlijk, de taal sj  
tick  leider kiezen. Voorafgaand aan verkiezingen gebeurt dat middels de hoe lastig het is om zonder eigen 
verkiezing van de lijsttrekker. Maar bij tussentijdse wisselingen spelen de \ oor je boodschappen naar Assen 
leden geen rol. Dat kan ook niet, omdat de Tweede Kamerfractie vrij is peil in Assen doet. Als eigenaar 
om uit haar midden een voorzitter te kiezen. Om de leden enigszins tege- ool de noodzaak wel van extra ri 
moet te komen, is afgesproken dat het congres die nieuwe voorzitter kan \\ 11  je misschien wel liever dat d 
'bevestigen'. Formeel houdt de fractie dus de vrijheid om zelf een voor- regering kiest voor een kunstni 
zitter te kiezen en kan het congres zijn steun voor die keuze uitspreken. Holland. Of omgekeerd. Daaror 
Het lijdt echter geen twijfel dat de 'bevestiging' van het fractievoorzitter- streeks gekozen burgemeester, vo 
schap wordt gezien als het aanwijzen van de 'politiek leider'. Dat een- I oor het correctief wetgevingsi 
zelfde 'bevestiging' ook mogelijk is bij de fractievoorzitter in de Eerste volgens Dittrich nadrukkelijk  ii  
Kamer en de delegatieleider in het Europees Parlement, is meer voor de "Op alle terreinen moeten ment 
vorm. Het bevestigen van het fractievoorzitterschap is nog nooit eerder in ouders op de school van hun kind 
de geschiedenis van D66 gebeurd en Boris Dittrich heeft dus de primeur. teil en het curriculum van hun l 
Nu Dittrich het fractievoorzitterschap van De Graaf heeft overgenomen, gepensioneerden op de beslissin 
stelt het landelijk bestuur het congres voor om "de keuze van de Tweede van slachtoffers en nabestaanden 
Kamerfractie te bevestigen."59  Het congres stemt bij acclamatie in met het zigheid' in het strafproces, invlot 
voorstel van het bestuur, waarmee Dittrich in feite tot 'politiek leider' op de veiligheidsplannen van de 
wordt gekroond. 1X1t1fltefl op de gang van zaken i 

Voor Dittrich is het congres het moment waarop hij als nieuwe frac- kijkers op het zenderaanbod op I 
tievoorzitter zijn koers kan presenteren. "ik zie het als mijn opdracht het 01Oct \ olgens Dittrich prominent 
goede van onze partij vast te houden. Onze idealen, ons gedachtegoed, gers van Nederland ontbreekt alk 
onze verworvenheden, dat wat ons al 37 jaar in de genen zit", zegt Dit- Brussel wordt besloten. En dat, 1 
trich in zijn toespraak voor het congres. "Maar ik zie het ook als mijn beslissingen die ons leven in Ne 
opdracht 'toe te voegen'. Nieuwe ideeën, nieuwe thema's nieuwe invals- genomen. Ook in de Tweede K 
hoeken, een nieuwe aanpak." Dat is ook nodig, vindt Dittrich, wil D66 de 1)1oCent van alle tijd die we debatt 
stem van de kiezers terugveroveren. "Want we stonden er de laatste jaren is gevaarlijk. Want faalt of hapert 
te weinig. We wisten mensen onvoldoende te bereiken, onvoldoende in desinteresse omslaan in een vija 
hun hart te raken. We zijn er niet in geslaagd onze boodschap zo te bren- IliCt Permitteren ons van Europa 
gen dat we meer stemmen kregen dan we kregen." Dittrich kondigt aan haai werk consequent de link gai 
politiek te zullen gaan bedrijven "met een fractie die ambitie heeft, die Perspectief. "6' 
gedreven is en die aanpakt. Een fractie die de discussie aangaat. We zul- Voor het D66-congres herhaal 

nederlagen op een rij niet moet v 
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riming  plaats over het fractievoorzitter- len het gesprek én de confrontatie aangaan. Open en niet bang voor kri- 
n noviteit binnen D66 en is het gevolg tiek. Dat is het activisme waar ik voor sta. „60 
democraten tijdens het najaarscongres "D66 wil de democratie teruggeven aan de rechtmatige eigenaar", zegt  

ads  die reglementswijziging heeft het Dittrich, die vindt dat D66 duidelijker moet uitleggen waarom D66 voor- 
Lingsorgaan binnen D66 - het recht om stellen doet op het gebied van democratisering. De burger, zo stelt Dit- 
-Generaal of door de delegatie in het trich in zijn congrestoespraak, is immers de 'eigenaar' van de democratie. 
zitter van die fractie, al dan niet te be- En "als eigenaar van de democratie wil je misschien wel van tevoren 
Llaaraan voorafgaande verkiezingen tot weten of je stadsbestuur het schaarse geld uit de gemeentekas wil uitge- 
chte achter deze nieuwe regel is dat de ven aan een nieuw voetbalstadion of aan betaalbare huurwoningen. Als 
ner de facto de 'politiek leider' van de eigenaar van de democratie wil je misschien wel gehoor vinden bij een 
:ij als D66 zijn het de leden die de poli- Kamerlid, die, letterlijk, de taal spreekt van jouw stad of streek. Die weet 
in verkiezingen gebeurt dat middels de hoe lastig het is om zonder eigen auto in een dorp in Drenthe te wonen en 
ir bij tussentijdse wisselingen spelen de voor je boodschappen naar Assen te moeten, omdat hij zelf ook zijn inko- 
omdat de Tweede Kamerfractie vrij is pen in Assen doet. Als eigenaar van de democratie zie je waarschijnlijk 
te kiezen. Om de leden enigszins tege- ook de noodzaak wel van extra ruimte voor woningen en bedrijven, maar 
het congres die nieuwe voorzitter kan wil je misschien wel liever dat de Markerwaard behouden blijft en dat de 

ictie dus de vrijheid om zelf een voor- regering kiest voor een kunstmatig eiland voor de kust van Noord- 
zijn steun voor die keuze uitspreken. Holland. Of omgekeerd. Daarom blijven wij strijden voor een recht- 

'bevestiging' van het fractievoorzitter- streeks gekozen burgemeester, voor de invoering van een districtenstelsel, 
jzen van de 'politiek leider'. Dat een- voor het correctief wetgevingsreferendum." Maar democratisering is 
is bij de fractievoorzitter in de Eerste volgens Dittrich nadrukkelijk méér dan staatsrechtelijke vernieuwing. 

t Europees Parlement, is meer voor de "Op alle terreinen moeten mensen meer invloed krijgen. Invloed van 
ievoorzitterschap is nog nooit eerder in ouders op de school van hun kinderen, invloed van studenten op de kwali- 
en Boris Dittrich heeft dus de primeur. teit en het curriculum van hun hogeschool en universiteit, invloed van 
hap van De Graaf heeft overgenomen, gepensioneerden op de beslissingen van hun pensioenfondsen, invloed 
;res voor om "de keuze van de Tweede van slachtoffers en nabestaanden van misdrijven op hun rol en 'aanwe- 
congres stemt bij acclamatie in met het zigheid' in het strafproces, invloed van bewoners, winkeliers en scholen 
e Dittrich in feite tot 'politiek leider' op de veiligheidsplannen van de politie in hun eigen wijk, invloed van 

patiënten op de gang van zaken in hun ziekenhuis invloed van televisie- 
-t moment waarop hij als nieuwe frac- kijkers op het zenderaanbod op hun kabel." Ook het onderwerp Europa 
teren. "ik zie het als mijn opdracht het moet volgens Dittrich prominenter op de politieke agenda. "Bij de  bur- 
den.  Onze idealen, ons gedachtegoed, gers van Nederland ontbreekt alle besef, kennis en emotie over wat er in 
s al 37 jaar in de genen zit", zegt Dit- Brussel wordt besloten. En dat, terwijl bijna de helft van alle politieke 
ongres. "Maar ik zie het ook als mijn beslissingen die ons leven in Nederland beïnvloeden, in Brussel worden 
ideeën, nieuwe thema's nieuwe invals- genomen. Ook in de Tweede Kamer besteden we niet meer dan twee 
,s ook nodig, vindt Dittrich, wil D66 de procent van alle tijd die we debatteren aan Europa. Die afstand tot Europa 
i. "Want we stonden er de laatste jaren is gevaarlijk. Want faalt of hapert de hervorming van Europa, dan kan de 
roldoende te bereiken, onvoldoende in desinteresse omslaan in een vijandige houding. En wij kunnen het ons 
n geslaagd onze boodschap zo te bren- niet permitteren ons van Europa af te wenden. Daarom zal de fractie in 
dan we kregen." Dittrich kondigt aan haar werk consequent de link gaan leggen met Europa en het Europese 

'met een fractie die ambitie heeft, die perspectief"6' 
actie die de discussie aangaat. We zul- Voor het D66-congres herhaalt Dittrich dat D66 na drie verkiezings- 

nederlagen op een rij niet moet willen regeren. "Democraten, zolang wij 
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zes zetels hebben, na de derde nederlaag op rij, en zolang CDA en VVD 
geen vernieuwing van ons bestel willen, niets doen voor natuur en milieu, 
geen milj ardenimpuls willen geven aan de versterking van het onderwijs 
en de kenniseconomie, moeten wij niet mee willen regeren."62  Toch is 
deze passage in Dittrich's toespraak opvallend. Dittrich kiest zijn woor-
den anders dan daags na de verkiezingen en lijkt daarmee bewust ruimte 
te willen creëren om op een later moment eventueel een andere afweging 
te kunnen maken. Het rijtje vernieuwing, milieu, onderwijs en kenniseco-
nomie klinkt als een wensenlijstje. Dittrich sluit hiermee beter aan bij 
lijsttrekker De Graaf, die regeren met CDA en VVD voorafgaand aan de 
verkiezingen niet heeft uitgesloten. 

Partijvoorzitter Pechtold laat op het congres weten niet teveel te willen 
terugkijken op de verkiezingsnederlaag op 22 januari. "Laten we eerlijk 
én duidelijk zijn, zes zetels is géén goede uitslag. Het is D66 wederom 
niet gelukt om winst te boeken. Toch heb ik nauwelijks behoefte aan 
lange bespiegelingen over de rol van media, peilingen en de strategie van 
andere partijen. Het heeft naar mijn vaste overtuiging niet gelegen aan 
onze inzet, zeker niet aan onze inhoud en al helemaal niet aan  Thom  de 
Graaf." De partijvoorzitter wil juist vooruitkijken en werken aan een 
"robuuste toekomstagenda". Pechtold: "De keuze voor onderwijs én ken-
niseconomie was een gouden keus. Naast bestuurlijke vernieuwing en 
natuur en milieu heeft D66 nu een derde, ijzersterk inhoudelijk thema, 
waarmee we ons kunnen onderscheiden. Maar er moeten er meer komen. 
En de thema's moeten verder worden ingevuld en uitgewerkt. Inhoud en 
natuurlijk  óók  aandacht voor hoe die boodschap wordt gebracht. Dat is de 
vernieuwingsagenda waar het landelijk bestuur voor gaat. „63 

Volgens Pechtold, die zijn politieke ervaring heeft opgedaan als ge-
meenteraadslid en wethouder in Leiden, moet D66 overal in het land 
zorgen dat de partij zichtbaar is, ook tussen verkiezingen in. "Niet alleen 
vanuit Den Haag, maar juist in de directe omgeving van kiezers: de afde-
ling. Het is de kortste lijn naar en van de kiezer. Zowel om standpunten 
neer te zetten, als om signalen op te pikken. D66 moet dáár sterker worte-
len: geen Haagse bestuurderspartij. Juist ook een lokale partij met lokale 
issues. Daar zijn geen Leefbaren of andere lokalo's voor nodig. D66 moet 
het dualisme op lokaal niveau aangrijpen voor haar vemieuwingsvoorstel-
len. Geef inspraak meer kans en breidt de mogelijkheden voor het lokaal 
referendum uit. Voor die permanente campagne gaan we materiaal ont-
wikkelen voor op markten en bij stations. Maar ook zullen we inhoudelijk 
ondersteuning geven om dit soort lokale acties op te zetten.  „64  Pechtold 
wil D66 vooral op het lokale niveau versterken, met meer en actievere 
afdelingen. "Het aantal afdelingen mag van mij ook wel omhoog. Het is 
weliswaar niet makkelijk om een afdeling met één raadszetel, of soms 
helemaal geen, springlevend te houden. Toch ligt hier een uitdaging én 
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een opdracht voor over drie jaar 
het als een belangrijke taak om 
verkiezingen dan de afgelopen ke 
een kans krijgen; het is onze belai 

Tijdens het congres wordt E 
Botst is de langstzittende D66-m 
ze was de eerste vrouwelijke lij„  
eerste vrouwelijke informateur in  
tie  Jorritsma de eerste vrouwelijk 
ter van Volksgezondheid heeft 
hondenbaan" noemde, onder me 
Borst is na Hans van Mierlo en] 
\  an  het erelidmaatschap te beurt 

OP JACHT NAA 

Terwijl de democraten zich na de 
januari proberen te herpakken en 
vorming van een nieuwe regering 
voor de Provinciale Staten plaats. 
aandacht en de opkomst is door 
verkiezingen is slechts de helft v 
Deze keer zullen de verkiezingen  
lie  plaatsvinden. Landelijke politi 
langrijk deel het gezicht van de c 
hebben weliswaar hun eigen ven 
en hun eigen campagnes, maar de 
land door om de regionale  cam  
Dittrich legt veel werkbezoekei 
naams- en gezichtsbekendheid oj 
Kamerleden betrokken zijn, worc 
UI) media-aandacht. Om de  cam  
politiek te laten overheersen, maa 
thema's, heeft campagneleider Li 
Voor politieke partijen op de land  
\an  de regio's. Het landelijk best 
voor een landelijk getinte campa, 
de toekomst'. Het grootste deel v 
wordt dan ook besteed aan radio 
bladen Spits en Metro.66  Of meer: 
verkiezingsuitslag veranderd zou 
is dat D66 op 11 maart 4,6 proc 
half procent meer dan bij de Twet 
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clerlaag op rij, en zolang CDA en VVD een opdracht voor over drie jaar: de gemeenteraadsverkiezingen. ik zie 
villen, niets doen voor natuur en milieu, het als een belangrijke taak om dan in meer plaatsen deel te nemen aan 
n aan de versterking van het onderwijs verkiezingen dan de afgelopen keer. In de afdeling moet ons nieuw talent 
ij niet mee willen regeren."62  Toch is een kans krijgen; het is onze belangrijkste voedingsbodem."65  
iak opvallend. Dittrich kiest zijn woor- Tijdens het congres wordt Els Borst benoemd tot erelid van D66. 
-zingen en lijkt daarmee bewust ruimte Borst is de langstzittende D66-minister ooit (twee volle regeerperioden), 
moment eventueel een andere afweging ze was de eerste vrouwelijke lijsttrekker van een middelgrote partij, de 
uwing, milieu, onderwijs en kenniseco- eerste vrouwelijke informateur in de geschiedenis en samen met Annema- 
je. Dittrich sluit hiermee beter aan bij ne Jorritsma de eerste vrouwelijke vicepremier van Nederland. Als minis- 
met CDA en VVD voorafgaand aan de ter van Volksgezondheid heeft Borst, die het ministerschap ooit "een 

hondenbaan" noemde, onder meer de euthanasiewetgeving gerealiseerd. 
p het congres weten niet teveel te willen Borst is na Hans van Mierlo en Jan Terlouw de derde D66'er die de eer 
erlaag op 22 januari. "Laten we eerlijk van het erelidmaatschap te beurt valt. 
én goede uitslag. Het is D66 wederom 
Toch heb ik nauwelijks behoefte aan OP JACHT NAAR EEN EXTRA ZETEL 

ian media, peilingen en de strategie van 
lijn vaste overtuiging niet gelegen aan Terwijl de democraten zich na de teleurstellend verlopen verkiezingen in 
thoud en al helemaal niet aan  Thom  de januari proberen te herpakken en CDA en PvdA onderhandelen over de 
uist vooruitkijken en werken aan een vorming van een nieuwe regering, vinden op 11 maart 2003 verkiezingen  
told:  "De keuze voor onderwijs én ken- voor de Provinciale Staten plaats. Deze verkiezingen krijgen altijd weinig 
US. Naast bestuurlijke vernieuwing en aandacht en de opkomst is doorgaans gering. Bij de laatste provinciale 
en derde, ijzersterk inhoudelijk thema, verkiezingen is slechts de helft van de kiesgerechtigden komen opdagen. 
ieiden. Maar er moeten er meer komen. Deze keer zullen de verkiezingen mede in het licht van de kabinetsforma- 
ten ingevuld en uitgewerkt. Inhoud en  tie  plaatsvinden. Landelijke politici bepalen dan ook voor een niet onbe- 
lie boodschap wordt gebracht. Dat is de langrijk deel het gezicht van de campagne. Ook bij D66: de twaalf regio's 
lelijk bestuur voor gaat. „63 hebben weliswaar hun eigen verkiezingsprogramma's, hun eigen budget 
litieke ervaring heeft opgedaan als ge- en hun eigen campagnes, maar de zes Tweede Kamerleden reizen het hele 
Leiden, moet D66 overal in het land land door om de regionale campagnes te ondersteunen. Vooral Boris 
)ok tussen verkiezingen in. "Niet alleen Dittrich legt veel werkbezoeken af, om als nieuwe fractievoorzitter 
directe omgeving van kiezers: de afde- naams- en gezichtsbekendheid op te doen. Activiteiten waarbij Tweede 

i van de kiezer. Zowel om standpunten Kamerleden betrokken zijn, worden bovendien gezien als de beste kans 
te pikken. D66 moet dáár sterker worte- op media-aandacht. Om de campagne niet helemaal door de landelijke 
j. Juist ook een lokale partij met lokale politiek te laten overheersen, maar juist aandacht te vragen voor regionale 
T andere lokalo's voor nodig. D66 moet thema's, heeft campagneleider Lia de Ridder voorgesteld om de zendtijd 
grijpen voor haar vernieuwingsvoorstel- voor politieke partijen op de landelijke televisie te gebruiken voor spotjes 
)reidt de mogelijkheden voor het lokaal van de regio's. Het landelijk bestuur gaat hier echter niet in mee en kiest 
ente campagne gaan we materiaal ont- voor een landelijk getinte campagne onder het motto 'D66 investeert in 
tations. Maar ook zullen we inhoudelijk de toekomst'. Het grootste deel van het landelijke budget van 50.000 euro 

lokale acties op te zetten." 64 Pechtold wordt dan ook besteed aan radiospotjes en advertenties in de gratis dag- 
reau versterken, met meer en actievere bladen Spits en Metro.  66  Of meer nadruk op regionale thema's veel aan de 
i mag van mij ook wel omhoog. Het is verkiezingsuitslag veranderd zou hebben, zal nooit duidelijk worden. Feit 

afdeling met één raadszetel, of soms is dat D66 op 11 maart 4,6 procent van de stemmen krijgt.  67  Dat is een 
ouden. Toch ligt hier een uitdaging én half procent meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in januari, reden 
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voor Dittrich om te concluderen dat D66 "de opgaande lijn te pakken" top wordt opgeworpen: er wordt 
heeft.  68  Een overdreven optimistische reactie, want van de 38 Statenzetels om de regionale en onaffiankeli 
die de democraten voor de verkiezingen hadden, gaan er ondanks die stemmen. Bestuurslid Van Drimn 
'opgaande lijn' immers zeven verloren. hankeljke Statenleden aan ons te 

De nieuwe Provinciale Staten kiezen op 26 mei de leden van de Eerste voor de Eerste Kamer, als je maa 
Kamer. Lijsttrekker voor D66 is Eddy Schuyer, die sinds 1999 in de Eer- extra zetel en je hebt een paar  on  
ste Kamer zit. Begin maart benadert de Onafhankelijke Statenfractie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld vai 
(0SF) de democraten met het voorstel om bij de Eerste Kamerverkiezin- ty.' 

2  Helaas voor de democratei 
gen een lijstverbinding aan te gaan. De Kieswet biedt die mogelijkheid: hebben de rijen gesloten. Onze k 
door kandidatenlijsten van twee of meer partijen met elkaar te 'verbin- met lijkt daarmee verkeken", zo 
den', kunnen deze partijen sneller in aanmerking komen voor eventuele april.7  En inderdaad: op 26 mei 
restzetels. Het landelijk bestuur van D66 wijst een dergelijke ljstverbin- uien voor drie zetels in de nieu 
ding niet bij voorbaat af en besluit de wenselijkheid van een combinatie vorige periode. Het CDA verliest 
met de 0SF te onderzoeken. Het bestuur stelt als voorwaarden dat een stijgt van vijftien naar negentien, 
lijstverbinding voor D66 getalsmatig gunstig moet zijn en er moeten en UroenLinks van acht naar vijl 
"geen politieke bezwaren" tegen de 0SF als 'partner' zijn.  69  De 0SF, die zetels, de ChristenUnie halveert: 
één zetel in de Eerste Kamer heeft, werd bij de vorige Eerste Kamerver- op twee zetels, de LPF haalt één z 
kiezingen in 1999 gesteund door een aantal regionale partijen zoals Eddy Schuyer, Jacob Kohnstl 
Noord-Holland Anders/De Groenen, Leefbaar Gelderland/De Groenen en de nieuwe Eerste Kamerfractie 
de Fryske Nasjonale Party (FNP). Begin maart is het nog niet duidelijk of zetel. Nadat de nieuwe Eerste  Kai  
dezelfde partijen ook deze keer de 0SF zullen steunen. Om die reden 0SF al snel nauw te gaan same 
spreekt lijsttrekker Schuyer zich al snel uit tegen een lijstverbinding met natuurlijk maar een kleine fractie 
de 0SF. Wel is hij bereid om met de 0SF in overleg te treden over toe- eentop de lijn van D66. Dus wi 
komstig stemgedrag. 70 ken. 1 In feite vormen D66 en OS 

Bij de democraten slaan ze aan het rekenen. Bij een lijstverbinding DÔÔ op die manier toch haar  vi  
met de 0SF krijgt D66 er 900 punten bij terwijl er 1.543 nodig zijn voor Onafhankelijke senaatsfractie zul 
een extra zetel. Dat levert de partij dus geen voordeel op, zo concludeert volhouden. 
het landelijk bestuur. Voor de 0SF is het, blijkt uit de berekeningen, ook 
niet gunstig. Alleen als ook de ChristenUnie en de SGP mee zouden DEUR NAAR KABI 

doen, dan haalt de 0SF mogelijk een tweede zetel in de Eerste Kamer. 
Maar een lijstverbinding met de kleine christelijke partijen erbij wordt Tijdens zijn persconferentie daag 
door het landelijk bestuur van D66 als "niet gewenst" beschouwd .71  Kort- geweest: het CDA is de grootste 
om: aan de voorwaarde dat een lijstverbinding gunstig kan uitpakken, winnaar van de verkiezingen en b 
wordt niet voldaan. De partijtop van D66 besluit tot een andere tactiek. aan die twee partijen om samen e 
Als een lijstverbinding de democraten te weinig stemmen oplevert voor CDA. VVD en D66 is wat Dittri 
een extra zetel in de Eerste Kamer, wellicht kunnen de regionale partijen ZelTs zien D66 niet als een voor d 
en onafhankelijke Statenleden ertoe worden bewogen om bij de Eerste zersonderzoek noemt slechts twaa 
Kamerverkiezingen niet op de 0SF, maar op D66 te stemmen. De regio-  Ii'  een nieuw te vormen regering, 
nale partijen en onafhankelijke Statenleden zijn D66 over het algemeen dat de partij in de regering komt. 1 
gunstig gezind, zo redeneert het bestuur van D66, en ze zijn in negen 53 procent van het electoraat wi 
provincies in de Staten vertegenwoordigd, wat bij de Eerste Kamerver- ormen, negen procent voelt wel 
kiezingen wellicht net die ene zetel extra kan opleveren. Het 'wegkapen' acht procent wil dat de oude  coal  
van stemmen bij de 0SF is niet zomaar een balletje wat binnen de D66- 
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dat D66 "de opgaande lijn te pakken" top wordt opgeworpen: er wordt daadwerkelijk een lobby op poten gezet 
che reactie, want van de 38 Statenzetels om de regionale en onafhankelijke Statenleden te bewegen op D66 te 
iezingen hadden, gaan er ondanks die stemmen. Bestuurslid Van Drimmelen: "We hebben geprobeerd om onaf- 
oren. hankelijke Statenleden aan ons te binden. Dat speelt bij iedere verkiezing 
[dezen op 26 mei de leden van de Eerste voor de Eerste Kamer, als je maar een paar stemmen nodig hebt voor een 
iddy Schuyer, die sinds 1999 in de Eer- extra zetel en je hebt een paar onafhankelijken, waarvan je hun stem zou 
iadert de Onafhankelijke Statenfractie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld van mensen van de Fryske Nasjonale Par- 
)rstel om bij de Eerste Kamerverkiezin- ty."72  Helaas voor de democraten lopen deze pogingen op niets uit. "Ze 
n. De Kieswet biedt die mogelijkheid: hebben de rijen gesloten. Onze kans op een vierde zetel in de Eerste Ka- 

of meer partijen met elkaar te 'verbin- mer lijkt daarmee verkeken", zo concludeert het landelijk bestuur begin 
r in aanmerking komen voor eventuele april .7  En inderdaad: op 26 mei krijgen de democraten voldoende stem- 
an  D66 wijst een dergelijke ljstverbin- men voor drie zetels in de nieuwe Eerste Kamer, één minder dan in de  
it  de wenselijkheid van een combinatie vorige periode. Het CDA verliest drie zetels en komt op twintig, de PvdA 
bestuur stelt als voorwaarden dat een stijgt van vijftien naar negentien, de VVD zakt van negentien naar vijftien 

aatig gunstig moet zijn en er moeten en GroenLinks van acht naar vijf. De SP verdubbelt: van twee naar vier 
Ie 0SF als 'partner' zijn.  69  De 0SF, die zetels, de ChristenUnie halveert: van vier naar twee, de SGP blijft gelijk  
Ft,  werd bij de vorige Eerste Kamerver- op twee zetels, de LPF haalt één zetel en de 0SF blijft op één. 
r een aantal regionale partijen zoals Eddy Schuyer, Jacob Kohnstamm en Gerard Schouw vormen samen 
n, Leefbaar Gelderland/De Groenen en de nieuwe Eerste Kamerfractie van D66. De 0SF krijgt opnieuw één 
Begin maart is het nog niet duidelijk of zetel. Nadat de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd besluiten D66 en de 
de 0SF zullen steunen. Om die reden 0SF al snel nauw te gaan samenwerken. Gerard Schouw: "We waren 
il snel uit tegen een lijstverbinding met natuurlijk maar een kleine fractie en qua ideeën zat de 0SF voor 99 pro- 
t de 0SF in overleg te treden over toe- cent op de lijn van D66. Dus we zijn al snel met z'n vieren gaan wer- 

ken.74  In feite vormen D66 en 0SF vanaf dat moment één fractie en heeft  
an  het rekenen. Bij een lijstverbinding D66 op die manier toch haar vierde senaatszetel. De democraten en de 
rten bij terwijl er 1.543 nodig zijn voor Onafhankelijke senaatsfractie zullen hun nauwe samenwerking acht jaar 
ij dus geen voordeel op, zo concludeert volhouden. 
F is het, blijkt uit de berekeningen, ook 
ChristenUnie en de SGP mee zouden DEUR NAAR KABINETSDEELNAME OPEN 

een tweede zetel in de Eerste Kamer. 
kleine christelijke partijen erbij wordt 

1  
Tijdens zijn persconferentie daags na de verkiezingen is Dittrich helder 

i als "niet gewenst" beschouwd. Kort- geweest: het CDA is de grootste partij geworden en de PvdA is de grote 
lijstverbinding gunstig kan uitpakken, winnaar van de verkiezingen en bijna even groot als het CDA. Het is dus 
van D66 besluit tot een andere tactiek. aan die twee partijen om samen een regering te vormen. Een coalitie met 
raten te weinig stemmen oplevert voor CDA, VVD en D66 is wat Dittrich betreft niet aan de orde. Ook de kie- 
r, wellicht kunnen de regionale partijen zers zien D66 niet als een voor de hand liggende coalitiepartner. In kie- 
Loe worden bewogen om bij de Eerste zersonderzoek noemt slechts twaalf procent D66 als een eventuele partner 
F, maar op D66 te stemmen. De regio- in een nieuw te vormen regering. Van de D66-stemmers wil 29 procent 
tatenleden zijn D66 over het algemeen dat de partij in de regering komt. Uit hetzelfde kiezersonderzoek blijkt dat 
bestuur van D66, en ze zijn in negen 53 procent van het electoraat wil dat CDA en PvdA een coalitie gaan 
voordigd, wat hij de Eerste Kamerver- vormen, negen procent voelt wel voor een coalitie van CDA en VVD, 
l extra kan opleveren. Het 'wegkapen' acht procent wil dat de oude coalitie van CDA, VVD en LPF wordt her- 

omaar een balletje wat binnen de D66- 
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steld en vijf procent van de kiezers ziet een coalitie van CDA, VVD en ook het advies van de fractie v 
D66 wel zitten. 75 tijdens het debat wordt duidelijk 

Na de verkiezingen krijgt de CDA'er Piet-Hein Domier van de konin- van Dittrich voelen. Balkenend 
gin opdracht te onderzoeken welke coalitie op een vruchtbare samenwer- P' dA aan tafel te gaan zitten, en  
king  met het parlement kan rekenen. Na een week komt de informateur e kunt niet in je eentje gaan lijn 
met een tussentijds verslag: alle Tweede Kamerfracties vinden een coali- krijgt of D66 in geen geval berei  
tie  van CDA en PvdA het meest voor de hand vinden liggen. En dus gaan i- i ngscoalitie deel te nemen, anti 
deze twee partijen met elkaar om de tafel. Maar twee maanden later is er stadium al gesteld dat wij er eig 
nog geen akkoord. Dittrich vindt het "tijdverspilling". "ik geloof dat Bos oor dat het verkiezingsprogramr 
en Balkenende het aan de kiezers verplicht zijn nog een serieuze poging geschreven zou worden, zou ik 
te wagen tot een akkoord te komen; zij moeten het echt samen doen. Als onzin! "82  Dittrich laat doorschem 
de politieke wil er is, kan de precieze invulling van het beleid door deze lijk tegemoet willen komen, er  iii  
partijen echt niet het probleem zijn.  „76  Maar de formatie mislukt. Op 10 fractieleider van de democraten 
april besluit het CDA de gesprekken met de PvdA te stoppen. "Bescha- partij heeft gehoord, weet dat h  
mend  en bizar" luidt het oordeel van Dittrich. "De kiezers zijn volledig in milieu en democratie. Dit wordt c 
de steek gelaten ondanks het mime mandaat dat CDA en PvdA hebben ring op de website van de partij:' 
gekregen. Zowel Balkenende als Bos heeft gebrek aan leiderschap ge- kabinet dan ook steun kunnen ve 
toond. Onderling wantrouwen had door krachtig leiderschap overbrugd democratie daadwerkelijk en ing 
moeten worden." 77  toch heel anders dan het stellige 

Nu de onderhandelingen tussen CDA en PvdA op niets zijn uitgelo- Dittrich de dag na de verkiezing 
pen, ligt de formatie ineens weer helemaal open. Dittrich herhaalt dat zijn dén conclusie mogelijk: D66 heel 
partij geen potentiële partner voor CDA en VVD is: "D66 voelt niets voor ecn kabinet van CDA en VVD. 
deelname aan een CDA-VVD-kabinet. Inhoudelijk staan deze partijen op geen sprake van een 'draai' van 
het gebied van investeren in onderwijs, natuur en milieu en het belang lijsttrekker vóór de verkiezingen 
van Europa ver van ons af.  „78  Maar de plotselinge wending in de kabi- een variant zou zijn die we niet u 
netsformatie stelt de democraten (om de woorden van partijvoorzitter kan niet ontkennen dat er door d 
Pechtold te gebruiken) voor een "duivels dilemma": Kiest D66 voor een staan van dat we dat nooit zoude 
rol als vijfde oppositiepartij (temidden van de veel grotere PvdA en oppo- kiezingsbelofte hebben gebroken, 
sitietijgers als GroenLinks en SP), waarbij de kans groot is dat de partij Op 15 april benoemt de konii 
de komende periode vrijwel onzichtbaar blijft in het politieke debat, of van de Raad van State) en de V 
toch voor een positie als kleinste regeringspartij, in de hoop een aantal Eerste Kamer) tot informateurs. 
van haar verkiezingsbeloften te kunnen realiseren? Vooralsnog hoeven de heden te onderzoeken van een kal 
democraten zich daar het hoofd nog niet over te breken, want na het mis- andere partijen." In zijn gesprek 
lukken van de besprekingen met de PvdA, verklaart CDA-leider Balken- iiioclit D66 betrokken raken bij ei 
ende dat hij nu streeft naar een kabinet met de VVD, mogelijk aangevuld ook onderhandeld zal moeten wor 
met de LPF.79  Een restauratie van het in oktober geflopte kabinet- economie, het onderwijs, de zor 
Balkenende.  

Op 14 april debatteert de Tweede Kamer over de formatie. In dat de- D66  nag  zich dan bereid hel 
bat stelt Dittrich voor dat CDA-leider Balkenende een 'proeve van een deeliiame aan een kabinet van C 
regeerakkoord' schrijft. Deze proeve kan vervolgens aan de andere frac- nog niet gezegd dat de  democrat 
ties,  in de eerste plaats die van de PvdA, worden voorgelegd. Als CDA en coalitiepartner. VVD-leider Zalm 
PvdA daarover geen overeenstemming kunnen bereiken, komen volgens Voorkeur uit voor D66, bij het CIE 
Dittrich andere mogelijke coalities in beeld. Dit zal de dag na het debat D66 en staan ze meer open voo 
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ook het advies van de fractie van D66 aan de koningin zijn.  80  Maar al 
tijdens het debat wordt duidelijk dat CDA en PvdA niets voor het plan 
van Dittrich voelen. Balkenende ziet er geen heil in om weer met de 
PvdA aan tafel te gaan zitten, en PvdA-leider Bos legt zich daar bij neer: 
"Je kunt niet in je eentje gaan lijmen."81  Als Dittrich in het debat de vraag 
krijgt of D66 in geen geval bereid is om met CDA en VVD aan een rege-
ringscoalitie deel te nemen, antwoordt hij: "Wij hebben in een eerder 
stadium al gesteld dat wij er eigenlijk niets in zien. Maar stel je nu eens 
voor dat het verkiezingsprogramma van D66 in een nieuw regeerakkoord 
geschreven zou worden, zou ik dan moeten zeggen "nooit"? Wat een 
onzin!  „82  Dittrich laat doorschemeren dat als CDA en VVD D66 inhoude-
lijk tegemoet willen komen, er met de democraten te praten valt. Wie de 
fractieleider van de democraten tijdens het voorjaarscongres van zijn 
partij heeft gehoord, weet dat het gaat om onderwijs, kenniseconomie, 
milieu en democratie. Dit wordt de volgende dag bevestigd in een verkla-
ring op de website van de partij: "Voor D66 geldt dat wij alleen aan welk 
kabinet dan ook steun kunnen verlenen, als kenniseconomie, ecologie en 
democratie daadwerkelijk en ingrijpend worden verbeterd.  „83  Dat klinkt 
toch heel anders dan het stellige "we doen hoe dan ook niet mee", zoals 
Dittrich de dag na de verkiezingen zei. Na het debat is er dan ook maar 
één conclusie mogelijk: D66 heeft de deur open gezet voor deelname aan 
een kabinet van CDA en VVD. Volgens partijvoorzitter Pechtold is er 
geen sprake van een 'draai' van zijn partij.  "Thom  de Graaf heeft als 
lijsttrekker vóór de verkiezingen al aangegeven dat CDA, VVD en D66 
een variant zou zijn die we niet uitsloten. De kiezer kon dat dus weten. ik 
kan niet ontkennen dat er door de houding van Dittrich een beeld is ont-
staan van dat we dat nooit zouden doen. Maar het beeld dat we een ver-
kiezingsbelofte hebben gebroken, is niet waar. 84 

Op 15 april benoemt de koningin de CDA'er Rein Jan Hoekstra (lid 
van de Raad van State) en de VVD'er Frits Korthals Altes (lid van de 
Eerste Kamer) tot informateurs. Zij krijgen de opdracht om de mogelijk-
heden te onderzoeken van een kabinet van CDA en VVD en "één of meer 
andere partijen." In zijn gesprek met de informateurs stelt Dittrich dat 
mocht D66 betrokken raken bij een formatiepoging, er behalve over geld 
ook onderhandeld zal moeten worden over "structurele versterking van de 
economie, het onderwijs, de zorg, de sociale zekerheid en de democra-
tie."85  

D66 mag zich dan bereid hebben getoond om de mogelijkheid van 
deelname aan een kabinet van CDA en VVD te verkennen, daarmee is 
nog niet gezegd dat de democraten al zeker zijn van een plek als derde 
coalitiepartner. VVD-leider Zalm spreekt op 16 april weliswaar een lichte 
voorkeur uit voor D66, bij het CDA zijn twijfels over samenwerking met 
D66 en staan ze meer open voor een coalitie met de ChristenUnie en 
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SGP. Praten met de kleine christelijke partijen ligt echter moeilijk bij de geii. "Als je twee van de drie pi 
VVD-fractie, hoewel Zalm er wel voor open staat, hij wil vooral een sta- niet zes zetels een fantastische r 
biel kabinet.  86  CDA en VVD geven op 17 april aan de informateurs te Met andere woorden: het is vols 
kennen dat ze gesprekken willen houden met zowel D66 als met Chris- aan tafel het referendum laat vall 
tenUnie en SGP. Met respectievelijk drie en twee zetels kunnen deze granima Netwerk op 27 april la 
twee kleine christelijke partijen CDA en VVD ook aan een meerderheid voorwaarden bereid is om het r 
in de Tweede Kamer helpen (dit is één van de twee alternatieve meerder- een tijdelijke wet is het houden 
heden, ook met LPF hebben CDA en VVD een meerderheid). Door de iiogelijk, maar die wet loopt in d 
kleine christelijke partijen - in veel opzichten de tegenpool van de demo- Definitieve invoering van het 
craten - ook als mogelijke regeringspartners in beeld te houden, kan, grondwet en "de realiteit is dat d 
indien de onderhandelingen met D66 daartoe aanleiding geven, druk op het parlement bestaat", aldus Diti 
de democraten worden gezet. Dit leidt tot de bizarre situatie dat CDA en het referendum in te voeren vo15 
VVD op 23, 24, 28 en 29 april gesprekken voeren met het vrijzinnige derheid in de Tweede Kamer. P 
D66, terwijl op 24 en 25 april eveneens met de orthodox-christelijke derde meerderheid vereist en dai 
ChristenUnie en SGP wordt gesproken. inent heel anders liggen. Maar  Ii  

Essentieel voor samenwerking tussen CDA, VVD en de kleine christe- concessie aan de beoogde coalitie 
ljke partijen is overeenstemming op medisch-ethisch terrein. Christen- bereidheid om water bij de wijn I 
Unie en SGP willen op dat terrein echt geen nieuwe voorstellen, zij yin- Tegelijkertijd is enige scepsis ov 
den de liberale wetgeving die de afgelopen jaren is ingevoerd al te ver tiepartners op zijn plaats. CDA  ii  
gegaan. De VVD op haar beurt wil zeker weten dat er niets wordt terug- door liet mislukken van de gespn 
gedraaid. De partijen weten overeenstemming te bereiken over een ethi- gen samenwerking met de demo 
sche paragraaf voor het regeerakkoord waar alle betrokkenen mee kunnen D66 als het echt niet anders kan 
leven.  87  In feite wordt daarin een moratorium op medisch-ethisch gebied met de democraten. Tekenend 
afgesproken. Opmerkelijk genoeg brengt deze overeenstemming niet uiispraak tegen journalisten dat D 
alleen een coalitie met de orthodox christelijke partijen een stap dichter- tot ChristenUnie en SGP, die zic 
bij, maar ook een coalitie met D66. Kamerlid Bakker: "We hadden in ver' opstellen. Op zijn beurt geel 
Paars euthanasie geregeld, het homohuwelijk, de abortuspraktijk opge- rug \v illen investeren in onderwij 
rekt, dat was allemaal al gebeurd. Voor ons waren onderwijs, natuur en \v el degelijk geld willen uittrek 
bestuurlijke vernieuwing veel belangrijker. Dus toen dat document op Probeert dit punt echter voor D6( 
tafel lag, hebben wij gezegd dat wij daar ook onze handtekening wel pijlers waarmee hij de deelnam 
onder wilden zetten. Daardoor was een deel van het CDA z'n argument rechtvaardigen. 
kwijt om serieus te kijken of er met ChristenUnie en SGP geregeerd kon 
worden.  „88  De ethische paragraaf, die CDA en VVD met de ChristenUnie PARTIJ] 
en SGP hebben afgesproken, zal uiteindelijk ongewijzigd in het regeerak- 
koord komen. Daarmee verzekeren VVD en CDA zich van steun van de De D66-fractie in de Tweede Kar 
kleine christelijke partijen voor die gevallen waarbij D66 haar steun aan li"-„en met CDA en VVD. Als d 
kabinetsvoorstellen onthoudt. 89 eerste keer zijn in de geschiedeni 

Hoe CDA en VVD de alternatieve meerderheden gebruiken om D66 aan een centrumrechts kabinet. N 
tot concessies te bewegen, blijkt al snel. Met CDA en VVD valt namelijk CDA en VVD en nog nooit maal 
niet te praten over invoering van het referendum. Wel zijn de beoogde de PvdA. Al snel spreken divei 
coalitiepartners bereid afspraken te maken over hervorming van het kies- eventuele avontuur. Voormalig n 
stelsel en invoering van de gekozen burgemeester. De toekomstige part- Brinichorst is aanvankelijk tegen: 
ners maken naar buiten toe duidelijk dat D66 vooral niet moet 'overvra- liever ons erbij hebben dan die oi 

\ \- 
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gen'. "Als je twee van de drie punten binnenhaalt is dat voor een fractie 
met zes zetels een fantastische prestatie", verklaart VVD-leider Zalm. 90 
Met andere woorden: het is volstrekt verdedigbaar dat de kleinste partij 
aan tafel het referendum laat vallen. En het werkt: in het actualiteitenpro-
gramma Netwerk op 27 april laat Dittrich doorschemeren dat hij onder 
voorwaarden bereid is om het referendum te laten vallen. Op basis van 
een tijdelijke wet is het houden van een referendum op dat moment nog 
mogelijk, maar die wet loopt in de loop van de komende regeerperiode af. 
Definitieve invoering van het referendum vereist wijziging van de 
grondwet en "de realiteit is dat daarvoor geen twee derde meerderheid in 
het parlement bestaat", aldus Dittrich.  91  Maar dit argument klopt niet: om 
het referendum in te voeren volstaat in eerste aanleg een gewone meer-
derheid in de Tweede Kamer. Pas na nieuwe verkiezingen is een twee 
derde meerderheid vereist en dan kunnen de verhoudingen in het parle-
ment heel anders liggen. Maar Dittrich heeft dit argument nodig om de 
concessie aan de beoogde coalitiepartners te rechtvaardigen. En Dittrich's 
bereidheid om water bij de wijn te doen getuigt ook wel van realiteitszin. 
Tegelijkertijd is enige scepsis over de bedoelingen van de beoogde coali-
tiepartners op zijn plaats. CDA noch VVD lijkt erg blij te zijn met een - 
door het mislukken van de gesprekken tussen CDA en PvdA - 'gedwon-
gen' samenwerking met de democraten. Het CDA wil eigenlijk alleen met 
D66 als het echt niet anders kan en ook veel VVD'ers hebben weinig op 
met de democraten. Tekenend voor de weerzin bij Balkenende is zijn 
uitspraak tegen journalisten dat D66 "hard onderhandelt", in tegenstelling 
tot ChristenUnie en SGP, die zich volgende CDA-voorman "cooperatie-
ver" opstellen. Op zijn beurt geeft Dittrich aan dat CDA en VVD te wei-
nig willen investeren in onderwijs. Zowel CDA als VVD verklaren dat zij 
wel degelijk geld willen uittrekken voor de kenniseconomie. Dittrich 
probeert dit punt echter voor D66 te claimen, want het is één van de drie 
pijlers waarmee hij de deelname van D66 aan het nieuwe kabinet wil 
rechtvaardigen. 

PARTIJTOP VERDEELD 

De D66-fractie in de Tweede Kamer koerst dus af op coalitieonderhande-
lingen met CDA en VVD. Als deze onderhandelingen slagen, zal het de 
eerste keer zijn in de geschiedenis van D66 dat de democraten deelnemen 
aan een centrumrechts kabinet. Niet eerder ging D66 een coalitie aan met 
CDA en VVD en nog nooit maakte D66 deel uit van een kabinet zonder 
de PvdA. Al snel spreken diverse partijprominenten zich uit over het 
eventuele avontuur. Voormalig minister en fractievoorzitter Laurens-Jan 
BrinJthorst is aanvankelijk tegen meeregeren: "ik snap dat CDA en VVD 
liever ons erbij hebben dan die onbetrouwbare honden van de LPF. Maar 
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D66 heeft niets bij deze partijen te zoeken. CDA en VVD verwijzen D66 van een kabinet van CDA, VVD e 
altijd naar de prullenbak. ik acht het buitengewoon onwaarschijnlijk dat D66 in zicht is als zijn partij niet 
ze onze inbreng dit keer wel serieus nemen.  „92  Maar een week later heeft partij het alleen redden als we  (iv  
Brinkhorst zijn mening herzien. In het televisieprogramma Buitenhof aan een regering deelnemen. Con: 
verklaart hij dat D66 meeregeren niet bij voorbaat moet afwijzen. "Vier de PvdA is naar mijn mening fat 
jaar in de oppositie is ook niet leuk", aldus Brinkhorst. En D66 kan ook vooral de PvdA, de 'D66-achtige 
als kleinste regeringspartij wel degelijk invloed uitoefenen. "Als D66 gaat nieu\ving die hij de komende jarel 
meeregeren, zit het wel in een kabinet waarin het nodig is voor een meer- te  vats  D66 beperken, zo verwaci 
derheid", aldus Brinkhorst.  93  Voormalig lijsttrekker en oud-minister Els Derksen staat lijnrecht tegenover 
Borst denkt niet dat dat veel uitmaakt: "Als we een vuist moeten maken is deelname niet wenselijk." Na d 
het wel een heel klein vuistje. We kunnen beter niet naar regeringsdeel- zes heeft D66 bij monde van fri 
name verlangen.  „94  Bovendien klopt de argumentatie van D66-veteraan recht liet signaal afgegeven dat d 
Brinkhorst niet: D66 is immers niet nodig voor een meerderheid. Met de men. "Ik zie nog geen reden om 
LPF en ChristenUnie/SGP hebben CDA en VVD alternatieve meerderhe- hebben wij ons duidelijk gekeerd 
den voorhanden. Het standpunt van Els Borst, die net als Brinkhorst in dit Strategisch Akkoord' is nog s 
het tweede paarse kabinet heeft meegemaakt hoe het werkt als je als coa- Onze regeringsdeelname verand 
litiepartij niet nodig bent voor een meerderheid, getuigt van meer reali- kunnen altijd terugvallen op de c 
teitszin. Het 'kleine vuistje' dat de democraten kunnen maken, zal op het  meat.  Dus als we even te lastig zi 
moment dat het erop aankomt geen enkele indruk maken. of overruled. Als kleinste regerin 

Bij de Jonge Democraten (3D), de politieke jongerenorganisatie die kend op het regeringsbeleid waa 
aan D66 is gelieerd, beseffen ze dat maar al te goed. De  JD  keert zich dan beperkte inbreng hebben, ik bese 
ook tegen eventuele regeringsdeelname van D66: "D66 moet geen deuren lijk is. maar mijn inschatting is d 
openen om VVD en CDA aan een meerderheid te helpen", aldus Daniëlle Van Drimmelen ziet wel risico's: 
Paulssen, voorzitter van de  JD.  "D66 zal alleen in het kabinet zitten om trekken. Er zullen echter ook  lie  
het CDA en de VVD aan een meerderheid te helpen. Voor concreet beleid vindt dat de democraten wel "ext: 
zit de partij er voor spek en bonen bij. CDA en VVD zoeken voor hun \'ige afspraken" moeten maken, 
rechtse beleid wel de echte rechtse partijen uit, namelijk LPF en de kleine per definitie onbetrouwbaar."  101  I 
christelijke partijen.  „95  Paulssen wijst erop dat er in de Tweede Kamer bestuurslid Klaartje Peters is tege 
een rechtse meerderheid te vinden is. De Jonge Democraten vinden Maar de twee bestuursleden zul 
"eventuele deelname" aan een kabinet dan ook "politieke zelfmoord uit inslikken, want Van Drimmelen  iv  
idealisme.  „96  Als er geen stabiel meerderheidskabinet te vormen is, zien Ui hei landelijk bestuur. De pens 
de Jonge Democraten bij voorkeur een minderheidskabinet van CDA en '' acht "dat het hele bestuur één si 
VVD, dat in de Tweede Kamer wisselende meerderheden zoekt. Maar beurt ook, al zal voorzitter Pechi 
ook bij de  JD  blijken de meningen uiteen te lopen. Als twee weken later Van DÔG wel erkennen dat het lan 
een nieuw  JD-bestuur is aangetreden, zijn ook de Jonge Democraten van ringsdeelname, 
mening veranderd. De nieuwe voorzitter, Vincent Verkoelen, laat weten 
dat de Jonge Democraten de Tweede Kamerfractie vanaf nu wel steunen BEROERING IE 

in het streven naar regeringsdeelname. D66 moet wat de  JD  betreft wel 
zoveel mogelijk van haar eigen programma proberen te realiseren èn de 01 17 april sturen partijvoorzitte: 
ministers van Economische Zaken en Onderwijs leveren. 97 brief over de kabinetsformatie naa 

Ook binnen het landelijk bestuur van D66 leven verschillende opvat- 01) een symbolische dag: precies e 
tingen over eventuele kabinetsdeelname van D66, zo blijkt uit interne liet tweede paarse kabinet, bestaan 
correspondentie. Penningmeester Frans van Drimmelen is voorstander in. Sinds die tijd heeft Nederland 
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van een kabinet van CDA, VVD en D66. Hij denkt zelfs dat het einde van 
D66 in zicht is als zijn partij niet gaat regeren: "Naar mijn gevoel gaat de 
partij het alleen redden als we (met voldoende inhoudelijke D66-punten) 
aan een regering deelnemen. Complete onzichtbaarheid achter de rug van 
de PvdA is naar mijn mening fataal voor D66."98  Van Drimmelen vreest 
vooral de PvdA, de 'D66-achtige' uitstraling van Wouter Bos en de ver-
nieuwing die hij de komende jaren in de PvdA verwacht. Die zal de ruim-
te van D66 beperken, zo verwacht hij. Internationaal secretaris Wilfried 
Derksen staat lijnrecht tegenover Van Drimmelen. Hij acht "regerings-
deelname niet wenselijk." Na de teruggang van 24 zetels in 1994 naar 
zes heeft D66 bij monde van fractievoorzitter Dittrich volgens hem te-
recht het signaal afgegeven dat de partij niet aan een regering zal deelne-
men. "ik zie nog geen reden om daarop terug te komen. In de campagne 
hebben wij ons duidelijk gekeerd tegen het 'Strategisch Akkoord'. Voor 
dit 'Strategisch Akkoord' is nog steeds een meerderheid in het parlement. 
Onze regeringsdeelname verandert dat niet. De conservatieve partijen 
kunnen altijd terugvallen op de conservatieve meerderheid in het parle-
ment. Dus als we even te lastig zijn, dan kunnen we zo worden ingeruild 
of overruled. Als kleinste regeringspartij zullen wij mee worden afgere-
kend op het regeringsbeleid waarop wij hoe dan ook slechts een zeer 
beperkte inbreng hebben. ik besef dat het alternatief ook niet aantrekke-
lijk is, maar mijn inschatting is dat regeringsdeelname fataal is."100  Ook 
Van Drimmelen ziet wel risico's: "Een deel van onze achterban zal ver-
trekken. Er zullen echter ook nieuwe leden bijkomen." Van Drimmelen 
vindt dat de democraten wel "extra op onze hoede" moeten zijn en "ste-
vige afspraken" moeten maken, want, zo stelt hij, "regeringspartners zijn 
per definitie onbetrouwbaar."°' Derksen staat overigens niet alleen, ook 
bestuurslid Klaartje Peters is tegen samenwerking met CDA en VVD. 102 
Maar de twee bestuursleden zullen hun bezwaren uiteindelijk moeten 
inslikken, want Van Drimmelen weet zich gesteund door een meerderheid 
van het landelijk bestuur. De penningmeester geeft te kennen dat hij ver-
wacht "dat het hele bestuur één standpunt heeft en uitdraagt."  °3  Dat ge-
beurt ook, al zal voorzitter Pechtold op het eerstvolgende partijcongres 
van D66 wel erkennen dat het landelijk bestuur verdeeld is over de rege-
ringsdeelname. 

BEROERING BIJ DE ACHTERBAN 

Op 17 april sturen partijvoorzitter Pechtold en fractieleider Dittrich een 
brief over de kabinetsformatie naar alle leden van de partij. De brief komt 
op een symbolische dag: precies een jaar eerder, op 17 april 2002, diende 
het tweede paarse kabinet, bestaande uit PvdA, VVD en D66, zijn ontslag 
in. Sinds die tijd heeft Nederland maar 87 dagen een volwaardige rege- 
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ring gehad. In de brief schrijven Pechtold en Dittrich aan hun achterban: trich bij zijn verkiezing tot fractie 
"D66 wil de problemen van Nederland stevig aanpakken. Daarvoor is het deur naar regeren heeft dichtgego 
in de eerste plaats nodig om te investeren in onderwijs en de kenniseco- gen - op is teruggekomen. Maar 
nomie. Datzelfde geldt voor natuur en een duurzaam milieubeleid.  Bo-  niet zo dat D66 eenvoudigweg 
vendien is modernisering van onze democratie harder nodig dan ooit. D66 Pechtod: "Als D66 deelneemt aas 
wil daadwerkelijke veranderingen bewerkstelligen. Wij willen daarom op inhoud Dan gaat het over investei 
voorhand geen onderhandelingen over welk kabinet dan ook uitsluiten. en wetenschap. Dan gaat het  on  
Het gaat ons ten slotte om wat we kunnen bewerkstelligen."  04  Maar al- generaal pardon voor asielzoeken 
leen al het vooruitzicht van onderhandelingen met CDA en VVD leidt tot En we zullen zeker ook wat van 
beroering bij de achterban van D66. Er is de partijtop alles aan gelegen kreuijuwelen) veiligstellen."  109  Ii  
om opkomende onvrede zo snel mogelijk te ontzenuwen. Het bestuur van trich zich ondertussen optimistis 
de partij probeert daarom de leden al in vroegtijdig stadium bij het proces aanschuiven. Als wij meedoen, 
te betrekken en draagvlak te creëren door op korte termijn twee ledenbij- voortzetting van beleid kan geen 
eenkomsten te organiseren. Het bijeenroepen van het congres is wat het regeerakkoord te sluiten waarin 
bestuur betreft "op dit moment niet aan de orde." Dat zou volgens het kan ik regeringsdeelname voluit I 
bestuur "een verkeerd signaal" zijn. 105 

dedigen :1b0 

De eerste ledenbijeenkomst vindt plaats in Groningen op zaterdag 26 Op maandagavond 28 april 
april. Partijvoorzitter Pechtold en Tweede Kamerlid Bakker zijn naar het Rode Hoed in Amsterdam. Deze 
hoge noorden afgereisd om het standpunt van de partijtop over eventuele fractievoorzitter Dittrich aanwezi 
regeringsdeelname toe te lichten. Als één van de grootste bezwaren wordt bijeenkomst af, waaronder voorn 
genoemd dat D66 als regeringspartij misschien wel enkele belangrijke vooruitzicht van een centrumreci 
wensen kan realiseren, "maar het gaat er ook om, dat je straks medever- Voor Van Mierlo is de PvdA all 
antwoordelijk wordt voor vele tientallen punten waar je van huis uit falie- D66 geweest. Als er dan toch eer 
kant tegen was."106  Veel van de ongeveer 250 aanwezigen zijn uitermate de voormalig partijleider een "spij 
kritisch. Veel leden hebben hun bedenkingen bij een coalitie met CDA en te voorstellen ten aanzien van de 
VVD, maar ze gaan niet zo ver dat ze een veto over onderhandelingen daar volgens Van Mierlo onderde 
uitspreken. Wat partijvoorzitter Pechtold betreft is het laatste woord na de naar de wijze waarop een gekoz 
onderhandelingen aan de leden. Pechtold stelt een speciaal partijcongres Worden, noemt Van Mierlo "wel h 
in het vooruitzicht als de onderhandelingen zijn afgerond. Daar kunnen de i n haar wens onderhandelingen aa 
leden dan definitief 'ja' of 'nee' tegen het resultaat zeggen. 107 le zijn: "Wees hard voor jezelf. ik 

De dag na de eerste ledenbijeenkomst is partijvoorzitter Pechtold te te i e langer onderhandelt. Maar do 
gast op het congres van de Jonge Democraten. In zijn toespraak spreekt De sfeer tijdens de ledenbijee 
Pechtold van een "duivels dilemma: ga je regeren met twee partijen die in ding die binnen D66 leeft. Enerzi 
het recente verleden een zeer rechts regeerakkoord sloten of ga je achter me aan een coalitie met CDA en 
vier of vijf andere partijen oppositie voeren?" Pechtold ontkent dat D66 beid van de partij, anderzijds worc 
wat regeringsdeelname betreft van standpunt is veranderd: "D66 heeft 5111e ook wel gezien. De meeste w 
verkennende gesprekken met CDA en VVD over regeringsdeelname deelname leeft in het noorden va 
nooit uitgesloten. Maar het Nederlandse zwart-wit denken slaat toe als bestaat zoveel verzet tegen een coi 
mijn partij, na een beschamend mislukte formatiepoging tussen CDA en besluit om handtekeningen te ver 
PvdA, dat gesprek aan gaat. Het heet gedraai, gezwalk, onduidelijkheid of 1e1idi,m over deelname aan een 
zelfs kiezersbedrog. Maar wat is er mis met een verkennend gesprek? Oil\iede van de partijtop, die, ZO1 

Wat is er mis met bekijken watje als partij concreet kunt realiseren van je dmgde, liever ziet dat de leden het 
politiek programma?" 08 

 Niets natuurlijk, maar dat laat onverlet dat Dit- beoordelen tijdens een speciaal ps 
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Pechtold en Dittrich aan hun achterban: 
erland stevig aanpakken. Daarvoor is het 
nvesteren in onderwijs en de keimiseco-
uur en een duurzaam milieubeleid. Bo-
e democratie harder nodig dan ooit. D66 

n bewerkstelligen. Wij willen daarom op 
ri over welk kabinet dan ook uitsluiten. 
ve  kunnen bewerkstelligen. „104 Maar al-
rhandelingen met CDA en VVD leidt tot 
)66. Er is de partijtop alles aan gelegen 
mogelijk te ontzenuwen. Het bestuur van 
n al in vroegtijdig stadium bij het proces 
ren door op korte termijn twee ledenbij-
bijeenroepen van het congres is wat het 
niet aan de orde." Dat zou volgens het 

1 jn. 05  
'indt plaats in Groningen op zaterdag 26 
i Tweede Kamerlid Bakker zijn naar het 
tandpunt van de partijtop over eventuele 
Als één van de grootste bezwaren wordt 

partij misschien wel enkele belangrijke 
t gaat er ook om, datje straks medever-
ntallen punten waar je van huis uit falie-
ongeveer 250 aanwezigen zijn uitermate 
)edenkingen bij een coalitie met CDA en 
dat ze een veto over onderhandelingen 
echtold betreft is het laatste woord na de 
Pechtold stelt een speciaal partijcongres 
Lndelingen zijn afgerond. Daar kunnen de 
;egen het resultaat zeggen. 107 
eenkomst is partijvoorzitter Pechtold te 
;e Democraten. In zijn toespraak spreekt 
na: ga je regeren met twee partijen die in 
hts regeerakkoord sloten of ga je achter 
sitie voeren?" Pechtold ontkent dat D66  
an  standpunt is veranderd: "D66 heeft 
DA en VVD over regeringsdeelname 

Lerlandse zwart-wit denken slaat toe als 
mislukte formatiepoging tussen CDA en 
ieet gedraai, gezwalk, onduidelijkheid of 
s er mis met een verkennend gesprek? 
als partij concreet kunt realiseren van je 

atuurlijk, maar dat laat onverlet dat Dit- 

EEN OMSTREDEN REGERINGSDEELNAME 

trich bij zijn verkiezing tot fractievoorzitter aanvankelijk wel degelijk de 
deur naar regeren heeft dichtgegooid en dat de partij daar - noodgedwon-
gen - op is teruggekomen. Maar het is volgens de partijvoorzitter zeker 
niet zo dat D66 eenvoudigweg tekent "bij het kruisje rechtsonder". 
Pechtold: "Als D66 deelneemt aan kabinetsonderhandelingen gaat het om 
inhoud. Dan gaat het over investeren in de kenniseconomie, het onderwijs 
en wetenschap. Dan gaat het om de  ecologic.  Dan gaat D66 voor een 
generaal pardon voor asielzoekers die reeds langdurig in Nederland zijn. 
En we zullen zeker ook wat van onze democratische kroonjuwelen (of 
kreunjuwelen) veiligstellen."  09  In de media toont fractievoorzitter Dit-
trich zich ondertussen optimistisch: "Het is zeker niet zo dat wij gaan 
aanschuiven. Als wij meedoen, willen wij ons aandeel hebben. Van 
voortzetting van beleid kan geen sprake zijn. Maar als wij erin slagen een 
regeerakkoord te sluiten waarin voor ons herkenbare idealen zitten, dan 
kan ik regeringsdeelname voluit tegenover onze leden en achterban ver-
dedigen."110  

Op maandagavond 28 april volgt een tweede 'bijpraatsessie' in de 
Rode Hoed in Amsterdam. Deze keer zijn partijvoorzitter Pechtold en 
fractievoorzitter Dittrich aanwezig. Ongeveer 500 leden komen op de 
bijeenkomst af, waaronder voormalig partijleider Hans van Mierlo. Het 
vooruitzicht van een centrumrechtse coalitie stemt hem niet gelukkig. 
Voor Van Mierlo is de PvdA altijd de 'natuurlijke' coalitiepartner van 
D66 geweest. Als er dan toch een centrumrechtse coalitie komt, dan wil 
de voormalig partijleider een "spijkerhard pakket" aan afspraken. Concre-
te voorstellen ten aanzien van de "versterking van de democratie" moeten 
daar volgens Van Mierlo onderdeel van uitmaken. Een gericht onderzoek 
naar de wijze waarop een gekozen minister-president verwezenlijkt kan 
worden, noemt Van Mierlo "wel het minste". Van Mierlo steunt de fractie 
in haar wens onderhandelingen aan te gaan, maar roept hen ook op streng 
te zijn: "Wees hard voor jezelf. ik weet dat het moeilijker wordt, naarma-
teje langer onderhandelt. Maar doe je het niet, dan word je gestraft."11  

De sfeer tijdens de ledenbijeenkomsten typeert de ambivalente hou-
ding die binnen D66 leeft. Enerzijds vrezen veel democraten dat deelna-
me aan een coalitie met CDA en VVD slecht zal zijn voor de herkenbaar-
heid van de partij, anderzijds worden de nadelen van een plek in de oppo-
sitie ook wel gezien. De meeste weerstand tegen een eventuele regerings-
deelname leeft in het noorden van het land. Bij de afdeling Groningen 
bestaat zoveel verzet tegen een coalitie met CDA en VVD dat de afdeling 
besluit om handtekeningen te verzamelen om binnen de partij een refe-
rendum over deelname aan een nieuwe coalitie mogelijk te maken. Dit tot 
onvrede van de partijtop, die, zoals partijvoorzitter Pechtold al aankon-
digde, liever ziet dal de leden het eindresultaat van de onderhandelingen 
beoordelen tijdens een speciaal partijcongres. Bovendien wil de partijtop 
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de verdeeldheid binnen de eigen gelederen niet teveel etaleren. Maar in  tie  zitten en zal het moeilijk zal zijn c 
Groningen beseffen ze dat tijdens een congres maar een deel van de leden voldoende zichtbaar te zijn. De Graal 
aanwezig is. De afdeling wil alle leden in de gelegenheid stellen zich over anders dan in Paars  II  waren we nu 
het onderhandelingsresultaat uit te spreken en hoopt natuurlijk dat op die \vc dachten dat we met die zes zetels 
manier een meerderheid 'nee' zal zeggen. "Dat is de meest democratische veertien zetels in Paars  II.  In het re 
manier. Of een meerderheid in de partij nou voor of tegen regeren is, je haide afspraken maken waarvoor de 
kunt gerust zeggen dat een behoorlijk deel zich ernstig zorgen maakt", den hebben." 115 
aldus Bart Slagter, voorzitter van D66 Groningen. 112 Een tweede argument dat over tal 

De handtekeningenactie van de afdeling Groningen mislukt. Volgens wat het alternatief is. Nu de onderhai 
de initiatiefnemers kan de actie "op veel sympathie binnen en buiten de mislukt, zijn er nog maar twee anderi 
partij rekenen", maar veel mensen vinden de actie te laat, of hebben het liiie van CDA, VVD en LPF of een 
gevoel dat de tegenstanders van het kabinet een achterhoedegevecht voe- Unie en SGP. Beide alternatieven 
ren. Het kabinet zou "niet meer tegen te houden" zijn, alleen het partij- onwenselijk. De LPF is een te onsta 
congres zou nog als "noodrem" kunnen fungeren. In plaats van de beno- vonnen en de vorige poging is al o 
digde 400 steunbetuigingen worden er slechts 274 binnengehaald. Op  14 CDA en VVD ook vinden en dus is 
mei stopt de afdeling de actie. Volgens de initiatiefnemers is er wel dege- christelijke partijen om de tafel gaan 
lijk "een signaal afgegeven", namelijk dat een kabinet van CDA, VVD en vatieEchristeljke partijen wordt doos 
D66 "niet zonder slag of stoot geaccepteerd" wordt. Omdat er geen leden- onwenselijk gezien. Nee, zo stelt frac 
referendum komt, zal de afdeling Groningen een motie indienen die het CDA en PvdA is mislukt, hebben v 
congres oproept de samenwerking met CDA en VVD te verbreken. 113 men." Ook wat Lousewies van der 

"niet voor hun verantwoordelijkheid 
COALITIEBESPREKINGEN MET CDA EN VVD bestaat dat dat zootje ongeregeld v 

..116 KO)1111. 
Op dinsdag 29 april, een dag na de tweede ledenbijeenkomst in  Amster-  \\at  ook meespeelt is dat veel fr,  
dam, vergadert de Tweede Kamerfractie van D66 over het aangaan van gaan regeren dan met de PvdA. Bert 
coalitiebesprekingen met CDA en VVD. De overheersende mening  bin-  aversie tegen de PvdA opgebouwd. 
nen de fractie is: doen. Voor fractievoorzitter Boris Dittrich speelt de moest gebeuren aan de WAO en aan 
vraag welke rol D66 de komende jaren op het politieke toneel kan spelen keerde alle besluitvorming, het enig 
een belangrijke rol. Dittrich vreest dat het voor D66 in de oppositie veel Ool. Lousewies van der Laan wil gra 
moeilijker zal zijn om in de publiciteit te komen. En publiciteit is volgens schoof als fractievoorzitter in het Ei 
hem essentieel. Als Tweede Kamerlid heeft hij er altijd veel aandacht aan hewindsliedenoverleg van Paars  II  en 
besteed om in de krant en voor de camera's te komen. "Sta je in de krant, alle hervormingen blokkeerde. Dat h 
dan is je kans op terugkeer in de Kamer groter. ik durf bijna te zeggen: kleurd en gezorgd dat ik ervoor was 
dat is doorslaggevend", zegt Dittrich in een interview in 1998.114  In de zouden dingen gedaan kunnen krjge 
daarop volgende jaren weet hij vaak handig van de media gebruik te ma- De aversie tegen de PvdA is niet de e 
ken en is hij één van de meest geciteerde leden van de Tweede Kamer. gevcude redenen waarom de fractie 
Ook op het partijcongres op 18 mei zal hij duidelijk maken dat hij liever Coalitie. Bakker: "We deden het omd 
met D66 als regeringspartij in de schijnwerpers staat, dan als oppositie- goed was voor Nederland en dat  hi  
partij aan de zijlijn te staan. Ook al is D66 binnen de te vormen coalitie hoofdlijnen van ons programma. Maa 
veruit de kleinste partner, de partij is in het centrum van de macht verze-  Vail  de PvdA. We wilden niet gegijze 
kerd van media-aandacht. Ook voor andere fractieleden is dit een argu- de PvdA niet bereid was om bestaan 
ment om te willen regeren. Als er een centrumrechts kabinet komt zonder Zien in het licht van de nieuwe eeu 
D66, zullen de democraten met de PvdA, GroenLinks en SP in de opposi- binnen D66 lange tijd ondenkbaar g 
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gelederen niet teveel etaleren. Maar in 
een congres maar een deel van de leden 

leden in de gelegenheid stellen zich over 
;e spreken en hoopt natuurlijk dat op die 
zeggen. "Dat is de meest democratische 
e partij nou voor of tegen regeren is, je 
)orlijk deel zich ernstig zorgen maakt", 
D66 Groningen. 112 
Ie afdeling Groningen mislukt. Volgens 
'op veel sympathie binnen en buiten de 
n vinden de actie te laat, of hebben het 
iet kabinet een achterhoedegevecht voc-
tegen te houden" zijn, alleen het partij-
cunnen fungeren. In plaats van de beno-
en er slechts 274 binnengehaald. Op 14 
lgens de initiatiefnemers is er wel dege-
eljk dat een kabinet van CDA, VVD en 
iccepteerd" wordt. Omdat er geen leden- 

Groningen een motie indienen die het 
met CDA en VVD te verbreken. 113 

(INGEN MET CDA EN VVD 

de tweede ledenbijeenkomst in Amster-
srfractie van D66 over het aangaan van 
n VVD. De overheersende mening  bin-
'actievoorzitter Boris Dittrich speelt de 
jaren op het politieke toneel kan spelen 

st dat het voor D66 in de oppositie veel 
citeit te komen. En publiciteit is volgens 
erlid heeft hij er altijd veel aandacht aan 

camera's te komen. "Sta je in de krant, 
Kamer groter. ik durf bijna te zeggen: 

trich in een interview in 1998.114  In de 
ak handig van de media gebruik te ma-
eciteerde leden van de Tweede Kamer. 
ei zal hij duidelijk maken dat hij liever 
schijnwerpers staat, dan als oppositie-
al is D66 binnen de te vormen coalitie 

ij is in het centrum van de macht verze-
oor andere fractieleden is dit een argu-
een centrumrechts kabinet komt zonder 
PvdA, GroenLinks en SP in de opposi- 
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tie  zitten en zal het moeilijk zal zijn om een eigen geluid te laten horen en 
voldoende zichtbaar te zijn. De Graaf: "Eigenlijk waren we te klein. Maar 
anders dan in Paars  II  waren we nu wel nodig voor een meerderheid. Dus 
we dachten dat we met die zes zetels méér konden afdwingen dan met die 
veertien zetels in Paars  II.  In het regeerakkoord konden we een aantal 
harde afspraken maken waarvoor de andere twee partijen ons nodig zou-
den hebben."  5  

Een tweede argument dat over tafel gaat is het antwoord op de vraag 
wat het alternatief is. Nu de onderhandelingen tussen CDA en PvdA zijn 
mislukt, zijn er nog maar twee andere mogelijkheden: herstel van de coa-
litie van CDA, VVD en LPF of een kabinet van CDA, VVD, Christen-
Unie en SGP. Beide alternatieven zijn in de ogen van de democraten 
onwenselijk. De LPF is een te onstabiele partij om een regering mee te 
vormen en de vorige poging is al op een fiasco uitgelopen. Dat zullen 
CDA en VVD ook vinden en dus is de kans groot dat ze met de kleine 
christelijke partijen om de tafel gaan zitten. Een regering met de conser-
vatief-christelijke partijen wordt door de vrijzinnige D66'ers helemaal als 
onwenselijk gezien. Nee, zo stelt fractievoorzitter Dittrich, "Nu het tussen 
CDA en PvdA is mislukt, hebben wij onze verantwoordelijkheid te ne-
men." Ook wat Lousewies van der Laan betreft moeten de democraten 
"niet voor hun verantwoordelijkheid weglopen. Zeker niet als de kans 
bestaat dat dat zootje ongeregeld van de LPF opnieuw aan de macht 
ko ,,116 mt. 

Wat ook meespeelt is dat veel fractieleden liever met CDA en VVD 
gaan regeren dan met de PvdA. Bert Bakker: "Inhoudelijk hadden we een 
aversie tegen de PvdA opgebouwd. In Paars  II  vonden wij dat er wat 
moest gebeuren aan de WAO en aan het zorgstelsel. Maar de PvdA blok-
keerde alle besluitvorming, het enige dat mocht was geld uitgeven."  7  
Ook Lousewies van der Laan wil graag een kabinet zonder de PvdA. "ik 
schoof als fractievoorzitter in het Europees Parlement vaak aan bij het 
bewindsliedenoverleg van Paars  II  en heb toen meegemaakt hoe de PvdA 
alle hervormingen blokkeerde. Dat heeft wel mijn politieke ervaring ge-
kleurd en gezorgd dat ik ervoor was om met rechts te gaan regeren. We 
zouden dingen gedaan kunnen krijgen die met de PvdA niet konden."  8  
De aversie tegen de PvdA is niet de enige, maar wel één van de doorslag-
gevende redenen waarom de fractie open staat voor een centrumrechtse 
coalitie. Bakker: "We deden het omdat we ervan overtuigd waren dat het 
goed was voor Nederland en dat het in overeenstemming was met de 
hoofdlijnen van ons programma. Maar we deden het ook om los te komen 
van de PvdA. We wilden niet gegijzeld blijven door de PvdA. Ook omdat 
de PvdA niet bereid was om bestaande posities uit de oude eeuw te her-
zien in het licht van de nieuwe eeuw."119  Regeren zonder de PvdA is 
binnen D66 lange tijd ondenkbaar geweest. Maar aan het eind van het 
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fractieberaad stemt de Tweede Kamerfractie unaniem in met coalitiebe- werpen die door de democraten als 
sprekingen met CDA en VVD. Diezelfde middag bevestigt VVD- Iiiigen worden ingebracht.  126  De den: 
fractievoorzitter Zalm dat zijn partij een voorkeur heeft voor D66 als nieuw regeerakkoord kunnen herken 
derde coalitiepartner. Het CDA geeft daarop te kennen "gelet de voorkeur olledig medeverantwoordelijk zijn 
van de VVD", ook met D66 verder te willen praten. '2  De keuze voor net. Bovendien zullen Dittrich en 
D66 gaat bij CDA-leider Balkenende wel met grote tegenzin. De premier, achterban nog moeten overtuigen va 
die eerder nog pleitte voor herstel van de coalitie met de LPF, sluit zich ste, maar relevante regeringspartij bi 
aan bij de voorkeur van de VVD voor D66, maar kan het niet laten erop sitiepartij. Anders zal het D66-con 
te wijzen dat zijn partij meer overeenkomsten vertoont met ChristenUnie verwerpen. 
en SGP dan met D66.'2' Drie maanden na de verkiezingen is er eindelijk Als de zes fractieleden van D66 
uitzicht op een kabinet. Mèt de partij die daags na de nederlaag nog liet kamer bijeen komen, ligt daar een c 
weten er niets voor te voelen om CDA en VVD aan een meerderheid te de dag ervoor door de drie fractievo 
helpen. PvdA-leider Bos, die in de verkiezingscampagne nog zinspeelde tij en is bereikt. Ook de fracties van 
op een 'links' kabinet met GroenLinks en SP en aangaf "meer verwant- elkaar. Beide partijen spreken die d 
schap met GroenLinks dan met D66" te hebben, reageert verbitterd op de koord. Maar na lezing van het conc 
bereidheid van D66 om met CDA en VVD samen te werken. "We raken op alle punten met de gemaakte afsi 
een progressieve bondgenoot kwijt. D66 helpt een conservatief kabinet mocraten vinden dat er onvoldoende 
aan de macht.  „122  Maar niets is minder waar: het nieuwe kabinet zal juist ringen in het onderwijs (een gepland 
een hervormingskabinet blijken, moet van tafel) en ook over de  invest  

fractie kritisch (de fractie wil dat de 
HOOFDLIJNENAKKOORD in gelijke mate wordt verdeeld over 

vervoer in plaats van merendeels in 
Door gesprekken over een coalitie met CDA en VVD aan te gaan, nemen gen van joumalisten ontkent ("dit is 
de democraten een groot risico. In 2002 heeft D66 zich fel tegen het eer- vul lende eisen van D66 vooral strat 
ste kabinet-Balkenende gekeerd, dat door de democraten 'Grijs I' werd  \vas  dat electoraal en deels was dat: 
genoemd. De democraten presenteerden een oppositieverklaring waarin pal-tij J)al-tij er heel veel moeite mee had' 
zij "het ouderwetse gezinsdenken", het "repressieve vreemdelingenbe- Ook Frans van Drimmelen, die nam 
leid", het "armoedige milieubeleid" en het "overs?annen  geloof in de bijwoont, vindt dat de D66-fractie n 
markt" van het eerste kabinet-Balkenende hekelden. 23  Als CDA en VVD moeten instemmen. Van Drimmelen 
nu met D66 willen gaan regeren, zal het regeerakkoord dat vorig jaar door dat je een achterban moet bedienen,, 
CDA, VVD en LPF is gesloten dus grondig moeten worden herzien. "We gaat regeren. En binnen de partij 1 
hebben op vrijwel alle punten van het 'Strategisch Akkoord' van CDA, regeren. Dan helpt het als je kan latei 
VVD en LPF oppositie gevoerd. We willen alleen meedoen als wezenlij- nog iets extra's hebt uitgesleept. ik 
ke punten van ons terugkomen", aldus fractievoorzitter Dittrich.  124  Met moesten gaan naar de onderhandelii 
andere woorden: de nieuwe coalitie mag niet een voortzetting zijn van de extra uit te slepen voor het onderwijs 
vorige, waarbij de LPF is ingeruild voor D66. Een regering mèt D66 zal stempel op de formatie hadden gedi 
op een aantal essentiële punten een wezenlijk andere koers moeten varen. \ al] 066 de avond ervoor al met het 

Fractievoorzitter Dittrich vormt samen met  Thom  de Graaf en Bert het aanstaande partijcongres in het v 
Bakker het onderhandelingsteam van D66.'25  Dittrich heeft op het partij- strategische redenering van Van Dr 
congres al duidelijk gemaakt wat de voorwaarden zijn wil D66 aan een Inch. Van Drimmelen: "De D66-on  
regering met CDA en VVD deelnemen. De belangrijkste hiervan zijn Ze teruggestuurd werden naar de ond 
investeringen in onderwijs en kenniseconomie, democratische vernieu- Dittrich weer met zijn collega's van  
wing,  meer aandacht voor het milieu en Europa. Dit zijn ook de onder- geen akkoord, tenzij we dit kunnen 
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amerfractie unaniem in met coalitiebe- werpen die door de democraten als prioriteit in de formatieonderhande- 
Diezelfde middag bevestigt VVD- lingen worden ingebracht.  126  De democraten willen zich voldoende in een 

artij een voorkeur heeft voor D66 als nieuw regeerakkoord kunnen herkennen. Als derde coalitiepartij zal D66  
eft  daarop te kennen "e1et de voorkeur volledig medeverantwoordelijk zijn voor het beleid van het nieuwe kabi- 
der te willen praten. 12 De keuze voor net. Bovendien zullen Dittrich en partijvoorzitter Pechtold de D66- 
ide wel met grote tegenzin. De premier, achterban nog moeten overtuigen van de voordelen die een rol als klein- 
[van de coalitie met de LPF, sluit zich ste, maar relevante regeringspartij biedt boven die van onzichtbare oppo- 
voor D66, maar kan het niet laten erop sitiepartij. Anders zal het D66-congres een eventueel akkoord alsnog 
eenkomsten vertoont met ChristenUnie verwerpen. 
inden na de verkiezingen is er eindelijk Als de zes fractieleden van D66 op 15 mei 's ochtends in de fractie- 
artij die daags na de nederlaag nog liet kamer bijeen komen, ligt daar een concept 'akkoord op hoofdlijnen', dat 
CDA en VVD aan een meerderheid te de dag ervoor door de drie fractievoorzitters van de beoogde coalitiepar- 

,e verkiezingscampagne nog zinspeelde tijen is bereikt. Ook de fracties van CDA en VVD komen die ochtend bij 
Links en SP en aangaf "meer verwant- elkaar. Beide partijen spreken die donderdag hun steun uit voor het ak- 
6" te hebben, reageert verbitterd op de koord. Maar na lezing van het conceptakkoord blijkt de D66-fractie niet 
en VVD samen te werken. "We raken op alle punten met de gemaakte afspraken te kunnen instemmen. De de- 

ijt. D66 helpt een conservatief kabinet mocraten vinden dat er onvoldoende geld wordt vrijgemaakt voor investe- 
inder waar: het nieuwe kabinet zal juist ringen in het onderwijs (een geplande bezuiniging op het hoger onderwijs 

moet van tafel) en ook over de investeringen in het openbaar vervoer is de 
fractie kritisch (de fractie wil dat de opbrengst van het 'kwartje van Kok' 

[NENAKKOORD in gelijke mate wordt verdeeld over investeringen in wegen en openbaar 
vervoer in plaats van merendeels in wegen). Hoewel Dittrich het op vra- 

met CDA en VVD aan te gaan, nemen gen van journalisten ontkent ("dit is niet voor de bühne"  127 zijn de aan- 
2002 heeft D66 zich fel tegen het eer- vullende eisen van D66 vooral strategisch gemotiveerd. "Voor een deel 

dat door de democraten 'Grijs I' werd was dat electoraal en deels was dat richting de partij, want je zag dat de 
;eerden een oppositieverklaring waarin partij er heel veel moeite mee had", aldus Lousewies van der Laan.128  
a", het "repressieve vreemdelingenbe- Ook Frans van Drimmelen, die namens het bestuur de fractievergadering  
id"  en het "overspannen  geloof in de bijwoont, vindt dat de D66-fractie niet zomaar met het bereikte akkoord 
=ende  hekelden. 23  Als CDA en VVD moeten instemmen. Van Drimmelen: "Je moet er rekening mee houden 
al het regeerakkoord dat vorig jaar door dat je een achterban moet bedienen, je moet kunnen uitleggen waarom je 
s grondig moeten worden herzien. "We gaat regeren. En binnen de partij lag het moeilijk dat we zouden gaan 

het 'Strategisch Akkoord' van CDA, regeren. Dan helpt het als je kan laten zien datje er op het laatste moment 
Ve willen alleen meedoen als wezenlij- nog iets extra's hebt uitgesleept. ik vond dus dat we nog een keer terug 
aldus fractievoorzitter Dittrich.  124  Met moesten gaan naar de onderhandelingstafel om er nog honderd miljoen 
e mag niet een voortzetting zijn van de extra uit te slepen voor het onderwijs, om zo te laten zien dat we echt ons 
d voor D66. Een regering mèt D66 zal stempel op de formatie hadden gedrukt."  29  Terwijl de onderhandelaars 
wezenlijk andere koers moeten varen, van D66 de avond ervoor al met het akkoord hebben ingestemd, maar met  

it  samen met  Thom  de Graaf en Bert het aanstaande partijcongres in het vooruitzicht, gaat de fractie mee in de 
ian D66.'25  Dittrich heeft op het partij- strategische redenering van Van Drimmelen. Tot ongenoegen van Dit- 
de voorwaarden zijn wil D66 aan een trich. Van Drimmelen: "De D66-onderhandelaars waren not  amused  dat 
inemen. De belangrijkste hiervan zijn ze teruggestuurd werden naar de onderhandelingstafel."  30  Die middag zit 
nniseconomie, democratische vemieu- Dittrich weer met zijn collega's van CDA en VVD aan tafel. "We hebben  
Lieu  en Europa. Dit zijn ook de onder- geen akkoord, tenzij we dit kunnen regelen", is zijn boodschap aan de 
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aanstaande coalitiepartners. De laatste onderhandelingsronde duurt ruim economie te schaden. Daardoor zijr 
twaalf uur, tot in de ochtend van 16 mei. Die dag stemt de D66-fractie baar. Maar D66 zal er voor blijven 
unaniem in met het onderhandelingsresultaat.  131  Twee weken nadat de worden verdeeld.  „136  Juist op dit ten 
onderhandelingen zijn begonnen, ligt er een akkoord. hun verkiezingsprogramma realisere 

'Meedoen, meer werk, minder regels' is de sloganachtige titel van het de PvdA nooit bespreekbaar waren. 
hoofdlijnenakkoord dat de fracties van CDA, VVD en D66 hebben geslo- in de WAO, waardoor volgens de 
ten. "Meedoen slaat op de wens dat iedereen in de samenleving de kans almaar oplopende instroom in de ar 
krijgt om erbij te horen en zijn stem te laten horen. Meer werk wijst op de sen die eigenlijk gewoon aan het w 
absolute noodzaak om meer banen te creëren en mensen te stimuleren aan nopen de sterk stijgende zorgkosten 
het werk te gaan. Dat heeft onze economie hard nodig. Minder regels erplicht verzekerde pakket en tot d 
verwijst naar de ambitie van dit kabinet om de administratieve lasten voor de gezondheidszorg die ook in het 
mensen en ondernemingen terug te dringen. Ook de verstikkende bureau- genomen." Bovendien zal het nieuwi 
cratie wordt aangepakt", aldus de Tweede Kamerfractie van D66 in een set invoeren, wat onder de paarse l 
toelichting.  132 

 Het is een 'akkoord op hoofdlijnen'. De democraten jui- houden en dat in heel veel opzichte 
chen dit toe. "De fractie van D66 is verder vrij om in de Tweede Kamer programma van D66. In het aldwoi 
de voorstellen van het kabinet dualistisch te benaderen. Dat betekent dat o' erheid opgenomen. Efficiënter w 
D66 de komende jaren het eigen gezicht zal kunnen laten zien. „133 overheid is de inzet. Teleurgesteld zi 

Voor een partij met zes zetels in de Tweede Kamer lijkt D66 veel van geen generaal pardon voor uitgeproc 
de standpunten uit het eigen verkiezingsprogramma in het akkoord te rieiiakkoord is opgenomen. "Het is 
hebben gekregen. Vooral de sociaaleconomische hervormingen die het pardon tot stand is gekomen voor 
kabinet nastreeft komen grotendeels overeen met het D66- biedt te zeggen dat D66 liever verd 
verkiezingsprogramma. Maar de democraten hebben ook veel moeten erkennen dat het nieuwe kabinet fon 
inleveren. Zo komt er geen "miljardenimpuls" voor het onderwijs: de is ook nodig, aldus de toelichting va 
investeringen in onderwijs bedragen zevenhonderd miljoen euro. De D66- "het tekort te verminderen", "de laste 
fractie spreekt niettemin van "een overtuigend begin". "In een tijd waarin "de internationale concurrentieposit 
ongeveer vijftien miljard moet worden bezuinigd is een netto intensive- kan, maar daarmee worden de probi 
ring van zevenhonderd miljoen voor onderwijs en kenniseconomie een zwaar beleid in een moeilijke situatie 
fors bedrag. Daar hebben wij hard voor gevochten en zonder D66 was dat Door een akkoord op hoofdlijnen 
niet gebeurd," aldus de democraten.  134  De acceptatieplicht voor bijzonde- vier jaar het debat terug waar het h 
re scholen hebben de democraten niet kunnen realiseren. In de verkie- mocraten bij de presentatie van het 
zingscampagne had D66 verder ingezet op 300 miljoen euro aan investe- in de lijn die D66 altijd heeft voor 
ringen in natuur en milieu. Het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen extra geerakkoorden en meer debat in het 
voor natuurbeleid uit. Het door D66 gewenste moratorium op gasborin- koste van de 'spijkerharde' afsprak( 
gen in de Waddenzee en sluiting van kerncentrale Borssele hebben het vernieuwing waar Van Mierlo op I 
akkoord niet gehaald. En het akkoord met ChristenUnie en SGP is onder staat dat er in de komende kabinet 
de kop "enkele aspecten van immateriële aard" rechtstreeks in het Hoofd- districtenstelsel) zal komen. Maar d 
lijnenakkoord overgenomen. 135 laten aan het nieuwe kabinet. Het is 

Het belangrijkste in het Hoofdlijnenakkoord zijn de sociaaleconomi- Voor Bestuurlijke Vernieuwing om v 
sche hervormingen die de nieuwe coalitie wil gaan doorvoeren. Dittrich: zoeken en met voorstellen te komen 
"Eén van de redenen dat er snel een nieuwe regering moet komen, is dat maken: binnen een jaar moet er een 
de economie zich in een recessie bevindt. Het nieuwe kabinet staat voor de verkiezingen zal het nieuwe kie 
een zware verantwoordelijkheid. De werkgelegenheid moet worden be- geldt voor de gekozen burgemeester 
schermd en de staatsfinanciën moeten op orde worden gebracht zonder de bevolking gekozen burgemeester rr 
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economie te schaden. Daardoor zijn moeilijke maatregelen onontkoom-
baar. Maar D66 zal er voor blijven vechten dat de lasten steeds eerlijk 
worden verdeeld."  36  Juist op dit terrein kunnen de democraten punten uit 
hun verkiezingsprogramma realiseren die bij eerdere samenwerking met 
de PvdA nooit bespreekbaar waren. Zo grijpt het nieuwe kabinet stevig in 
in de WAO, waardoor volgens de democraten "een eind komt aan de 
almaar oplopende instroom in de arbeidsongeschiktheid, ook door men-
sen die eigenlijk gewoon aan het werk zouden moeten blijven." Verder 
nopen de sterk stijgende zorgkosten tot "een beperkte verkleining van het 
verplicht verzekerde pakket en tot de introductie van een eigen risico in 
de gezondheidszorg die ook in het D66-verkiezingsprogramma was op-
genomen." Bovendien zal het nieuwe kabinet een nieuw ziektekostenstel-
sel invoeren, wat onder de paarse kabinetten door de PvdA is tegenge-
houden en dat in heel veel opzichten overeenkomt met het verkiezings-
programma van D66. In het akkoord zijn ook grote besparingen op de 
overheid opgenomen. Efficiënter werken en minder bureaucratie bij de 
overheid is de inzet. Teleurgesteld zijn de democraten over het feit dat er 
geen generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers in het hoofdlij-
nenakkoord is opgenomen. "Het is mooi dat er iets van een specifiek 
pardon tot stand is gekomen voor asielzoekers, maar de eerlijkheid ge-
biedt te zeggen dat D66 liever verder had willen gaan." De democraten 
erkennen dat het nieuwe kabinet forse bezuinigingen doorvoert, maar dat 
is ook nodig, aldus de toelichting van de D66-fractie bij het akkoord, om 
"het tekort te verminderen", "de lasten te verlagen" en de arbeidsmarkt en 
"de internationale concurrentiepositie" te verbeteren. "Vooruitschuiven 
kan, maar daarmee worden de problemen niet opgelost. Maar het is een 
zwaar beleid in een moeilijke situatie", aldus de democraten. 137 

Door een akkoord op hoofdlijnen te sluiten "brengen we de komende 
vier jaar het debat terug waar het hoort: in het parlement", aldus de de-
mocraten bij de presentatie van het akkoord. Dat is waar en dat past ook 
in de lijn die D66 altijd heeft voorgestaan: minder dichtgetimmerde re-
geerakkoorden en meer debat in het parlement. Maar deze wens gaat ten 
koste van de 'spijkerharde' afspraken op het terrein van democratische 
vernieuwing waar Van Mierlo op heeft aangedrongen. In het akkoord 
staat dat er in de komende kabinetsperiode een nieuw kiesstelsel (een 
districtenstelsel) zal komen. Maar de vormgeving daarvan wordt overge-
laten aan het nieuwe kabinet. Het is aan de speciaal aan te stellen minister 
voor Bestuurlijke Vernieuwing om verschillende mogelijkheden te onder-
zoeken en met voorstellen te komen. De inzet is wel om er haast mee te 
maken: binnen een jaar moet er een voorstel liggen en bij de eerstvolgen-
de verkiezingen zal het nieuwe kiesstelsel zijn ingevoerd.  138  Hetzelfde 
geldt voor de gekozen burgemeester. "Er komt een rechtstreeks door de 
bevolking gekozen burgemeester met eigen bevoegdheden!" juicht de 
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Tweede Kamerfractie van D66 in haar toelichting op het akkoord.  139  Bin- 
nen een jaar moet er een voorstel liggen en binnen de komende regeerpe- PARTIJCONGRES OVEH 
node moet de wet zijn ingevoerd. Over de rechtstreeks gekozen minister- 
president zijn geen harde afspraken gemaakt. Naar de positie van de mi- Bij de start van de coalitiebesprekin 
nister-president zal slechts onderzoek worden gedaan, bovendien niet leden van zijn partij beloofd een ext 
door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing, maar "onder regie van waarop de leden zich over de regei 
de minister-president" zelf. Ook heeft D66 het niet voor elkaar gekregen u tspreken. Dat lijkt een logische ga 
dat er een correctief wetgevingsreferendum komt. Zeker in het licht van partij, maar dat is het allerminst: in 
de gebeurtenissen in 2002 is het noodzakelijk dat de noodzaak van demo- nog nooit een politieke partij de led 
cratische vernieuwing wordt erkend en D66 fungeert in dat proces weer het resultaat van een kabinetsformati 
als vanouds als katalysator. Maar juist op dit belangrijke punt zijn de huishoudelijk reglement van de deni 
afspraken in het Hoofdlijnenakkoord niet helder. De democraten zouden rol van het congres, als hoogste bes 
zich op basis van eerdere ervaringen (vele voorstellen voor bestuurlijke kabinetsformaties is. Dat hoeft ook n 
vernieuwing strandden voortijdig) moeten realiseren dat op dit punt harde tics formeel helemaal geen rol spe1 
afspraken met de coalitiepartners gemaakt moeten worden, leden van de Tweede Kamer "zonde 

De nieuwe coalitie steunt in de Tweede Kamer op een meerderheid de Kamerfractie van D66 is vrij om 
van 78 zetels, waarvan D66 er slechts zes 'levert'. Partijvoorzitter en eveneens om te beslissen over h 
Pechtold heeft er niettemin vertrouwen in dat D66 in de nieuwe coalitie Pechtold, gedaan ten overstaan van 
echt een rol van betekenis kan spelen: "We zijn een van de drie partijen congres bijeen zal roepen zodra d 
die nodig is. Voor deze klok is elk radertje van belang. In Paars  II  hadden geleid tot een regeerakkoord, is het 
we ruim het dubbele aantal zetels, maar waren we niet nodig. Het gaat goedkeuring aan het D66-congres zi 
erom dat je een gedeeld gevoel hebt dat je samen iets wilt. Dat is er."  Ran  het congres dus geen bindende 
Pechtold verwacht zelfs dat D66 zelfs profijt kan hebben van het feit dat iedereen duidelijk dat een congresu 
ze de meest 'linkse' van de drie partijen is: "D66 zal zichtbaarder kunnen gende rol zal spelen bij de uiteindeli 
zijn dan in de paarse kabinetten. We zijn nu de progressieve vleugel  bin-  fractie. 
nen dit kabinet. Dat is een zichtbare positie." De partijvoorzitter is zich er Voor de aanstaande coalitiepart] 
van bewust dat een deel van de achterban de samenwerking met CDA en extra onzekerheid in het formatiepro 
VVD niet steunt, maar stelt ook dat "als het totaalpakket met alle plussen stander van een congres, maar ik heb 
en minnen wordt afgewezen door het congres, zou het betekenen dat nier Balkenende. Wij waren al aan I 
Tweede Kamerfractie en partijbestuur een behoorlijke calculatiefout heb- als we tot overeenstemming zouden I 
ben gemaakt. Dan hebben we slecht aangevoeld wat de leden willen." Partij. Balkenende vond dat dat heler 
Pechtold houdt er rekening mee dat de beslissing om te gaan regeren tot nig hoe kon hij nou weten dat de pa 
een uitstroom van leden zal leiden. "Als er vijfhonderd of duizend op- llien Ik heb hem uitgelegd dat graag 
stappen, zou ik erg teleurgesteld zijn. Toch is het een getal waarmee we maar dat ik niet vier jaar met een par 
rekening moeten houden. Als je zo'n koerswending in een paar weken niet mee eens was. Dan krijgje bij ie 

tijd maakt, is dat het risico." 140 Inderdaad zullen enkele honderden leden Er komt dus een partijcongres, I 

hun lidmaatschap opzeggen vanwege de samenwerking van D66 met D66 ook andere opties ter tafel koi 

CDA en VVD. Maar er melden zich ook enkele tientallen nieuwe leden 5chrifteljke of elektronische (e-mai 

aan, bestuur voelt daar echter niets voor, 

ring van de standpunten die bij een f 
en "eeti ledenraadpleging per post du 
bereiken van het onderhandelingsres 
Moet zo kort mogelijk zijn. Het  bestir  
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' haar toelichting op het akkoord.  139  Bin- 
1 liggen en binnen de komende regeerpe- PARTIJCONGRES OVER REGERINGSDEELNAME 
I. Over de rechtstreeks gekozen minister- 
en gemaakt. Naar de positie van de mi- Bij de start van de coalitiebesprekingen heeft partijvoorzitter Pechtold de 

erzoek worden gedaan, bovendien niet leden van zijn partij beloofd een extra partijcongres te zullen organiseren 
ke Vernieuwing, maar "onder regie van waarop de leden zich over de regeringsdeelname van hun partij kunnen 
heeft D66 het niet voor elkaar gekregen uitspreken. Dat lijkt een logische gang van zaken voor een democratische 
referendum komt. Zeker in het licht van partij, maar dat is het allerminst: in Nederland heeft tot op dat moment 
noodzakelijk dat de noodzaak van demo- nog nooit een politieke partij de leden de beslissende stem gegeven over 
end en D66 fungeert in dat proces weer het resultaat van een kabinetsformatie. Ook D66 niet. In de statuten en het 
Lar juist op dit belangrijke punt zijn de huishoudelijk reglement van de democraten is nergens vastgelegd wat de 
oord niet helder. De democraten zouden rol van het congres, als hoogste besluitvormende orgaan in de partij, bij 
ngen (vele voorstellen voor bestuurlijke kabinetsformaties is. Dat hoeft ook niet, omdat partijen bij kabinetsforma- 
) moeten realiseren dat op dit punt harde  ties  formeel helemaal geen rol spelen. In de grondwet is vastgelegd dat 
gemaakt moeten worden. leden van de Tweede Kamer "zonder last" functioneren.  141  Dus de Twee- 
de Tweede Kamer op een meerderheid de Kamerfractie van D66 is vrij om formatieonderhandelingen te voeren 

er slechts zes 'levert'. Partijvoorzitter en eveneens om te beslissen over het resultaat. Door de toezegging van 
rnouwen in dat D66 in de nieuwe coalitie Pechtold, gedaan ten overstaan van kritische leden, dat het bestuur het 
pelen: "We zijn een van de drie partijen congres bijeen zal roepen zodra de formatieonderhandelingen hebben  
Lk  radertje van belang. In Paars  II  hadden geleid tot een regeerakkoord, is het beeld gecreëerd dat het resultaat ter 
ls, maar waren we niet nodig. Het gaat goedkeuring aan het D66-congres zal worden voorgelegd. Maar formeel 
hebt dat je samen iets wilt. Dat is er." kan het congres dus geen bindende uitspraak doen. Desondanks is voor 
zelfs profijt kan hebben van het feit dat iedereen duidelijk dat een congresuitspraak hoe dan ook een zwaarwe- 

partijen is: "D66 zal zichtbaarder kunnen gende rol zal spelen hij de uiteindelijke afweging van de Tweede Kamer- 
We zijn nu de progressieve vleugel  bin-  fractie. 
are positie." De partijvoorzitter is zich er Voor de aanstaande coalitiepartners betekent een D66-congres een 
ichterban de samenwerking met CDA en extra onzekerheid in het formatieproces. Dittrich: "ik was een groot voor- 
dat "als het totaalpakket met alle plussen stander van een congres, maar ik heb er een enorme aanvaring over gehad 
or het congres, zou het betekenen dat met Balkenende. Wij waren al aan het onderhandelen en toen zei ik dat 
stuur een behoorlijke calculatiefout heb- als we tot overeenstemming zouden komen, ik wel terug zou gaan naar de 
lecht aangevoeld wat de leden willen." partij. Balkenende vond dat dat helemaal niet kon. Hij onderhandelde met 
dat de beslissing om te gaan regeren tot mij, hoe kon hij nou weten dat de partij zou met het akkoord zou instem- 
len. "Als er vijfhonderd of duizend op- men? Ik heb hem uitgelegd dat graag een akkoord met hem wilde sluiten, 
zijn. Toch is het een getal waarmee we maar dat ik niet vier jaar met een partij wilde zitten die het daar helemaal 
zo'n koerswending in een paar weken niet mee eens was. Dan krijgje bij iedere vervelende maatregel gedoe."  42  

.nderdaad zullen enkele honderden leden Er komt dus een partijcongres, hoewel in het landelijk bestuur van 
awege de samenwerking van D66 met D66 ook andere opties ter tafel komen. Zo is er de mogelijkheid een 
zich ook enkele tientallen nieuwe leden schriftelijke of elektronische  (e-mail)  ledenraadpleging te houden. Het 

bestuur voelt daar echter niets voor, want daarbij "ontbreekt de verhelde- 
ring van de standpunten die bij een fysieke behandeling wel plaats vindt" 
en "een ledenraadpleging per post duurt te lang."  143  De periode tussen het 
bereiken van het onderhandelingsresultaat en de uitspraak van de leden 
moet zo kort mogelijk zijn. Het bestuur voelt ook niet voor een congres in 
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combinatie met een ledenraadpleging. "Een congres biedt een optimale 'Ik geloof in het onderhandelin 
combinatie van informatie, consultatie, meningsvorming via debat en het lukt om de komende vier jaar 
stellen van vragen."  144 

 Het landelijk bestuur zal eventuele aanvragen voor kenniseconomie te gaan investe: 
een ledenraadpleging daarom afwijzen. De vraag is nog wel waar het milieu, de bestuurlijke vernieuw; 
congres zich precies over gaat uitspreken: over de deelname van D66 aan andere Europese politiek gevoer 
de regering of over het regeerakkoord? Het regeerakkoord is het eindpro- Het hoofdljnenakkoord is kor  
duct  van complexe onderhandelingen. Daar achteraf nog wijzigingen in dat bewaakt en beschermd worc 
aanbrengen is niet eenvoudig en kan ertoe leiden dat de onderhandelingen ken. ik heb er vertrouwen in dal 
weer van voren af aan beginnen. Dat acht het landelijk bestuur niet ge- \\ at  tussen de drie fracties is o 
wenst en dus zal het congres alleen om een uitspraak worden gevraagd om op die zaken die niet afges 
over de eindconclusie: regeringsdeelname van D66 op basis van het be- varen. Dat kan dus heel wel teg 
reikte akkoord.  145 

 Amendementen op het regeerakkoord zijn dus niet hen ook niet van plan regelmat 
mogelijk. Het congres kan alleen door middel van moties uitspraken over wat wel en niet gesteund in 
doen, waarvan de Tweede Kamerfractie kennisneemt. geren. Laat D66 maar controlere 

Het extra partijcongres vindt plaats op zondag 18 mei 2003. Ongeveer Natuurlijk hebben de mensen 
1.800 democraten komen naar congrescentrum De Doelen in Rotterdam. me een punt als zij zeggen dat D 
"D66 schuwt geen interne discussie, sterker nog we organiseren het zelf lijk wordt voor heel moeilijke ir, 
én maken ons eindoordeel ervan afhankelijk. En iedereen krijgt een stem. lijnenakkoord compromissen he 
Daar kunnen veel partijen nog wat van leren!" houdt partijvoorzitter en het hele verkiezingsprogram 
Pechtold de aanwezige leden voor. "Deze coalitie was niet onze eerste niet ontkennen. Maar tegenover 
keus", erkent Pechtold. "En het bereikte akkoord is geen mooi akkoord, gelijk van diegenen die vinden 
Als er zoveel bezuinigd moet worden, ook op zeer kwetsbare beleidster- lijkheid moet dragen. Om zo in 
reinen, dan kan je daar niet vrolijk over zijn." En het landelijk bestuur is te verwezenlijken. 
ook niet unaniem in haar advies aan het congres om het gesloten coalitie- Ik vraag u de voors en de tegei 
akkoord te steunen, zo laat Pechtold doorschemeren: "Ons eindoordeel is: tegen elkaar af te wegen. En te 
ja. Dat betekent niet dat het bestuur niet, net als veel leden, daarbij vele Voor [)66 in de oppositie. Berei] 
overwegingen maakt en zelfs verschillende meningen kent.  „146  Fractie- Zijn we daar herkenbaar voor al 
voorzitter Dittrich verklaart dat de voor D66 belangrijke afspraken in het naar een partij die hen aansprei 
regeerakkoord over democratische vernieuwing harde 'breekpunten' zijn. zien en horen? Komen we wel is 
"Als we echt worden bedonderd, wordt er nietmeer gelijmd. We hebben Bereiken we het publiek nog w 
geleerd van de vorige keer", aldus Dittrich.  147  Met dat laatste verwijst de ons redelijk geluid en dooft die 
fractievoorzitter naar 1999, toen het referendum in de Eerste Kamer luidkeels hun oppositiegeluid vai 
sneuvelde tijdens de 'Nacht van Wiegel'. Na een korte crisis werd het Dit is een historisch congres. I 
kabinet toen wel gelijmd. Dittrich erkent in zijn toespraak dat D66 voor geschiedenisboeken terecht, ik v 
een "verdomd lastig dilemma" heeft gestaan. Maar voor hem is doorslag- hicon over te steken. We staan c 
gevend dat D66 de verantwoordelijkheid om te gaan regeren niet uit de Congres: de keuze is aan u!"48  
weg moet gaan. "Waarvoor zitten we in de politiek?", vraagt Dittrich 
retorisch. "Om onze idealen te verwezenlijken door aan een regering deel Na de inleidingen van Pechtold en 
te nemen of om vanuit de oppositie te proberen enige invloed uit te oefe- Per hoofdstuk behandeld en uitvo 
nen? Zelf de bal spelen of langs de lijn staan roepen?" Dittrich kiest vol ten zich kritisch uit over diverse 
overtuiging voor het eerste en toont zich in zijn toespraak voor het con- sPreken zich expliciet tegen de kal 
gres tevreden met het resultaat van de onderhandelingen: is afgerond, wordt op een groot s 

StUur geprojecteerd. In deze moti 
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ging. "Een congres biedt een optimale "ik geloof in het onderhandelingsresultaat. Het is het kleine D66 ge- 
iltatie, meningsvorming via debat en het lukt om de komende vier jaar honderden miljoenen in onderwijs en 
ijk bestuur zal eventuele aanvragen voor kenniseconomie te gaan investeren. Er komt meer geld voor natuur en 
Wijzen. De vraag is nog wel waar het milieu, de bestuurlijke vernieuwing wordt vlot getrokken en er zal een 
:spreken: over de deelname van D66 aan andere Europese politiek gevoerd gaan worden. 
oord? Het regeerakkoord is het eindpro- Het hoofdljnenakkoord is kort. Vanuit de Kamer zal ik erop toezien 
ngen. Daar achteraf nog wijzigingen in dat bewaakt en beschermd wordt, wat met CDA en VVD is afgespro- 
can ertoe leiden dat de onderhandelingen ken. ik heb er vertrouwen in dat Balkenende en Zalm zullen nakomen 

Dat acht het landelijk bestuur niet ge- wat tussen de drie fracties is overeengekomen. D66 is volkomen vrij 
een om een uitspraak worden gevraagd om op die zaken die niet afgesproken zijn, de eigen koers te blijven 
deelname van D66 op basis van het be- varen. Dat kan dus heel wel tegen het kabinet zijn. Echt dualisme. Ik 
n op het regeerakkoord zijn dus niet ben ook niet van plan regelmatig in het torentje afspraken te maken 

en door middel van moties uitspraken over wat wel en niet gesteund moet worden. Laat de regering maar re- 
fractie kennisneemt. geren. Laat D66 waar controleren. Dat zijn de verhoudingen. 
)laats op zondag 18 mei 2003. Ongeveer Natuurlijk hebben de mensen die niet voelen voor regeringsdeelna- 
rngrescentrum De Doelen in Rotterdam. me een punt als zij zeggen dat D66 op deze wijze mede verantwoorde- 
sie, sterker nog we organiseren het zelf lijk wordt voor heel moeilijke maatregelen. En dat wij met dit Hoofd- 
afhankelijk. En iedereen krijgt een stem. lijnenakkoord compromissen hebben gesloten en niet al onze ambities 
wat van leren!" houdt partijvoorzitter en het hele verkiezingsprogramma hebben binnengehaald. ik zal het 
or. "Deze coalitie was niet onze eerste niet ontkennen. Maar tegenover dat gelijk staat een ander gelijk. Het 
bereikte akkoord is geen mooi akkoord. gelijk van diegenen die vinden dat D66 wel regeringsverantwoorde- 
rden, ook op zeer kwetsbare beleidster- lijkheid moet dragen. Om zo in elk geval een deel van onze ambities 
ik over zijn." En het landelijk bestuur is te verwezenlijken.  
an  het congres om het gesloten coalitie- ik vraag u de voors en de tegens die we straks gaan bespreken, goed  
)Id  doorschemeren: "Ons eindoordeel is: tegen elkaar af te wegen. En te bedenken wat het alternatief zou zijn 
uur niet, net als veel leden, daarbij vele voor D66 in de oppositie. Bereiken we daar meer dan in de regering? 
rschil1ende meningen kent.  „146  Fractie- Zijn we daar herkenbaar voor al die zwevende kiezers die op zoek zijn 
,e voor D66 belangrijke afspraken in het naar een partij die hen aanspreekt en die ze regelmatig in de media 
.e vernieuwing harde 'breekpunten' zijn. zien en horen? Komen we wel in het nieuws als kleine oppositiepartij? 
wordt er niet meer gelijmd. We hebben Bereiken we het publiek nog wel? Of kwijnen we langzaam weg met 

is Dittrich.  147  Met dat laatste verwijst de ons redelijk geluid en dooft die kaars in de adem van die partijen die 
i het referendum in de Eerste Kamer luidkeels hun oppositiegeluid van de daken zullen schreeuwen. 
Wiegel'. Na een korte crisis werd het Dit is een historisch congres. Kijk goed om u heen, het komt in de 

h erkent in zijn toespraak dat D66 voor geschiedenisboeken terecht. Ik vraag u met mij, met de fractie, de Ru- 
eft gestaan. Maar voor hem is doorslag- bicon over te steken. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk. 
elijkheid om te gaan regeren niet uit de Congres: de keuze is aan u!"48  
en we in de politiek?", vraagt Dittrich 
rwezenljken door aan een regering deel Na de inleidingen van Pechtold en Dittrich wordt het Hoofdlijnenakkoord  
tie  te proberen enige invloed uit te oefe- per hoofdstuk behandeld en uitvoerig bediscussieerd. Tientallen spreken 
de lijn staan roepen?" Dittrich kiest vol laten zich kritisch uit over diverse passages in het akkoord. Diverse leden 
ont zich in zijn toespraak voor het con- spreken zich expliciet tegen de kabinetsdeelname uit. Als de behandeling 
n de onderhandelingen: is afgerond, wordt op een groot scherm een motie van het landelijk be- 

stuur geprojecteerd. In deze motie, die uiteraard al voorafgaand aan de 

61 



LANGS DE AFGROND EEN OMSTREDEN R 

discussie op het congres is opgesteld, worden alle voors en tegens van - investeren in de nieuwe overheii 
regeringsdeelname en het gesloten akkoord opgesomd: en deregulering 

"Het congres van D66 in vergadering bijeen op 18 mei 2003 te Rot- erkent dat 
terdam; - de door de huidige recessie  on(  

mische maatregelen ook mensei 
constaterende: hebben; 
- het verlies van D66 bij de laatste Kamerverkiezingen; 
- de daarop geuite voorkeur van de Tweede-Kamerfractie voor een overwegende dat: 

CDA-PvdA kabinet; - onderhandelingen een kwestie zi 
- het mislukken van de onderhandelingen tussen CDA en PvdA; - de fractie - met haar geringe oi 
- de heroverweging van het fractiestandpunt niet deel te nemen aan slaagd onze sociaal-liberale visi 

een kabinet als gevolg van dit nieuwe politieke feit; koord te verankeren; 
- de resultaten van de onderhandelingen met CDA en VVD in het - het met CDA en VVD bereikte 

hoofdljnenakkoord; en voldoende ruimte biedt voor ,  

gehoord hebbende: besluit: 

- de discussie over het hoofdlijnenakkoord en regeringsdeelname op - de fractie te steunen in haar vo 
dit congres; formatie; 

betreurt tegenvallende onderhandelingsresultaten zoals: roept de fractie op: 

- het ontbreken van een plicht voor scholen om leerlingen te accepte- - liet nieuwe kabinet kritisch te bI 
ren die de grondslag van de school respecteren; duidelijk dualistische houding tei 

- de invoering van een algemene identificatieplicht vanaf 14 jaar; - actief eigen initiatieven te ontpl 
- het beperkte specifieke pardon voor langdurig in Nederland verblj - gramma deze kabinetsperiode vei 

vende asielzoekers; - erop toe te zien dat bij bezuinigi: 

- het niet geheel uitsluiten van de mogelijkheid tot het schuin boren zoveel mogelijk worden ontzien.' 
naar gas onder de Waddenzee en het openhouden van de kerncentra- 
le Borssele tot ultimo 2013; Het landelijk bestuur heeft zich goe 

- de afschaffing van het bewonersdeel van de onroerendezaakbelas- hezv aren die bij een deel van de  ac  
ting; Net is een zorgvuldig uitgebalancee 

- het van tevoren inboeken van schuldenkwijtschelding als zuivere 0P een aantal punten teleurstellend 

ontwikkelingshulp; alspral(en tegenover zet. Door de be 
ban expliciet te benoemen, hoopt d 

spreekt zijn waardering uit voor duidelijke afspraken over o.a.: O\ er de streep te trekken. En daarin 

- structuurwijzigingen en investeringen in het onderwijs; al,  liet congres besluit - in de woor 
- investeringen in de kenniseconomie; 1,1 godsnaam dan maar" - in te stei 
- vraagsturing in de zorg; de stemming over de motie gaat  on  
- vergroening van het belastingstelsel, versterking van de Ecologische kaaite11 de lucht in. Het is een voor 

Hoofd Structuur en bescherming van de Biesbosch; eerste keer in het bestaan van de pa 
- maatregelen tegen bovenmatige belonings- en afvloeiingsregelingen; aan een centrumrechts kabinet. 

- tegengaan van oneigenlijk gebruik van de hypotheekrenteafirek; 
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steld, worden alle voors en tegens van - investeren in de nieuwe overheid door democratische hervormingen 
n akkoord opgesomd: en deregulering 

idering bijeen op 18 mei 2003 te Rot- erkent dat 
- de door de huidige recessie onontkoombare pijnlijke sociaalecono- 

mische maatregelen ook mensen zullen treffen die het nu al zwaar 
hebben; 

ste Kamerverkiezingen;  
an  de Tweede-Kamerfractie voor een overwegende dat: 

- onderhandelingen een kwestie zijn van 'geven en nemen'; 
ndelingen tussen CDA en PvdA; - de fractie - met haar geringe omvang - er desalniettemin in is ge- 
actiestandpunt niet deel te nemen aan slaagd onze sociaal-liberale visie herkenbaar in het hoofdljnenak- 
nieuwe politieke feit; koord te verankeren; 
indelingen met CDA en VVD in het - het met CDA en VVD bereikte akkoord zich beperkt tot hoofdlijnen 

en voldoende ruimte biedt voor dualisme; 

besluit: 
jnenakkoord en regeringsdeelname op - de fractie te steunen in haar voornemen nu deel te nemen aan de 

formatie; 

idelingsresultaten zoals: roept de fractie op: 
voor scholen om leerlingen te accepte- - het nieuwe kabinet kritisch te blijven volgen en te kiezen voor een 
:hool respecteren; duidelijk dualistische houding ten opzichte van het nieuwe kabinet; 
e identificatieplicht vanaf 14 jaar; - actief eigen initiatieven te ontplooien om het D66 verkiezingspro- 
n voor langdurig in Nederland verblij- gramma deze kabinetsperiode verder te verwezenlijken; 

- erop toe te zien dat bij bezuinigingsmaatregelen de zwakste groepen 
de mogelijkheid tot het schuin boren zoveel mogelijk worden ontzien." 
en het openhouden van de kerncentra- 

[let landelijk bestuur heeft zich goed voorbereid en alle bedenkingen en 
nersdeel van de onroerendezaakbelas- bezwaren die bij een deel van de achterban leven in de motie verwoord. 

Het is een zorgvuldig uitgebalanceerde tekst, die erkent dat het akkoord 
in schuldenkwijtschelding als zuivere op een aantal punten teleurstellend is, maar daar voor D66 belangrijke 

afspraken tegenover zet. Door de bedenkingen bij een deel van de achter- 
ban expliciet te benoemen, hoopt de partijtop de nog twijfelende leden 

duidelijke afspraken over o.a.: over de streep te trekken. En daarin slaagt ze: de overgrote meerderheid 
:eringen in het onderwijs; van het congres besluit - in de woorden van één van de aanwezige leden: 
iomie; "in godsnaam dan maar" - in te stemmen met de regeringsdeelname. Bij 

de stemming over de motie gaat ongeveer negentig procent van de stem- 
stelsel, versterking van de Ecologische kaarten de lucht in. Het is een voor D66 historische beslissing. Voor de 
ng van de Biesbosch; eerste keer in het bestaan van de partij zullen de democraten deelnemen 
e belonings- en afvloeiingsregelingen; aan een centrumrechts kabinet. 
ruik van de hypotheekrenteaftrek; 

63 



LANGS DE AFGROND EEN OMSTREDEN  RI  

HEFTIGE STRIJD OM KABINETSPOSTEN bestuur niet wilde dat ik een kabin 
Mijn angst was dat de leden het ide 

Nadat het D66-congres met het Hoofdlijnenakkoord heeft ingestemd, name was om baantjes voor de fraci 
staat niets de vorming van het tweede kabinet-Balkenende nog in de weg. tievoorzitter niet in het kabinet gaa 
Op 20 mei wordt CDA-leider Balkenende benoemd tot formateur en be- handelaar die zelf het kabinet in g 
gint 'het spel om de poppetjes'. Wie worden de ministers en staatssecreta- hebben die vier jaar lang het resulti 
rissen in het nieuwe kabinet? Dat spel begint overigens al ruim vóór het Het partijbestuur en de fractievoorz 
congres van de democraten. Terwijl er nog hard gewerkt wordt om de Van Drimmelen: "Wij hebben een 
onderhandelingen met CDA en VVD tot een goed einde te brengen, ont- om fractievoorzitter te blijven. Maar 
staat er achter de schermen bij D66 een heftige interne strijd over de over, dat is een zaak van de fractie." 
vraag wie namens D66 zitting zullen nemen in het te vormen kabinet. houden vol. Vanuit de Tweede Kar 

In de weken voorafgaand aan het congres hebben verschillende men- het kabinet in en dat is  Thom  de Gi 
sen zich al hij fractievoorzitter Dittrich en bij partijvoorzitter Pechtold het nog een keer uitgelegd en aan 
gemeld om duidelijk te maken dat ze beschikbaar zijn voor een mooie geen steun zou krijgen om het kabim 
ministerspost of een staatssecretariaat. Van de zes personen die deel uit- Dittrich is ontstemd over de int 
maken van de Tweede Kamerfractie van D66 hebben er meerdere de vooralsnog van geen wijken. De  vi  
ambitie om het kabinet in te gaan. Onder hen Bert Bakker, die het fractie- niet wil dat Dittrich staatssecretaris 
voorzitterschap aan zijn neus voorbij heeft zien gaan, Lousewies van der bestuur betreft de opvolgingsvraag. 
Laan, de nummer twee van de democraten, en fractievoorzitter Dittrich we Dittrich laten gaan, wie krijgen 
zelf '49  Dittrich, die nog maar enkele weken eerder als fractievoorzitter is hei hem niet gunden, maar wie zou 
gekozen, heeft eigenlijk helemaal geen zin in het fractievoorzitterschap. ambitie hebben, maar wat is het a 
Dittrich: "ik dacht dat het voor mij en voor de fractie het beste zou zijn oplossing voor.  „159  Omdat Dittrich 
als ik in het kabinet zou gaan zitten. ik wilde graag staatssecretaris van worden te laten varen, besluit partijv 
Cultuur worden en dan kon Bert fractievoorzitter worden." ° Dittrich ziet een groep oudgedienden binnen dej 
dat als een mooie afsluiting van zijn politieke carrière. Hij peilt bij de der Hans van Mierlo, de oud-bewin 
onderhandelaars van CDA en VVD of hij een kans maakt - zonder daar Jan Brinkhorst en Els Borst en Eerst 
zijn eigen partijgenoten in te kennen. VVD-leider Zalm vindt Cultuur in deze fase van de kabinetsformatj 
maar een magere post voor de politiek leider van een regeringspartij en 'stierto thuis bijeen om het p1eid0 
stelt voor dat Dittrich staatssecretaris van Justitie wordt, belast met de adres van Dittrich kracht bij te z 
portefeuille immigratie en integratie. Dit lijkt eendogische optie: Dittrich checken: krijg ik steun? Dat was flO( 
is jurist en hij is namens de D66-fractie ook jarenlang justitiewoordvoer- ier een opstelling koos tegenover de 
der geweest. Maar Dittrich's persoonlijke passie ligt bij cultuur en dus zaten bij Van Mierlo thuis en Alex 
komt achter het staatssecretariaat van Cultuur 'D66' te staan. 151  Als Dit- Kon geen sprake van zijn dat Boris 
trich dit tegen zijn fractiegenoten vertelt, reageren die afwijzend. "Dat zelf is niet bij deze bijeenkomst. Dit 
kan echt niet", reageert De Graaf, "dat is aan niemand uit te leggen. Je digd, dat heb ik hem [Pechtold - Mv 
bent net door de fractie gekozen, op het congres heb je gezegd datje frac- steun van de groep oudgedienden be 
tievoorzitter blijft en dan zou je plotseling staatssecretaris worden. Dat heb toen gedreigd dat ik het partijc 
kan gewoon niet.  „152  Ook Lousewies van der Laan is tegen: "Dan lijkt het Voorleggen of met een negatief advi 
alsof je het voor jezelf hebt gedaan, dan is het: kijk hij heeft een mooi dit ultieme dreigement zet Pechtoh 
baantje voor zichzelf geregeld."  53  Maar Dittrich laat zich niet overtuigen. Dittrich realiseert zich dat een nega 
Na een telefoontje van  Thom  de Graaf besluit het landelijk bestuur van tot grote problemen in de partijtop 2 

D66 in te grijpen. Dittrich: "Op een gegeven moment kreeg ik bezoek van groep oudgedienden is hij al helemat 
Alexander Pechtold en Frans van Drimmelen en die vertelden dat het ter laat zijn ambitie om staatssecrel 
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Hoofdlijnenakkoord heeft ingestemd, 
-ede kabinet-Balkenende nog in de weg. 
ikenende benoemd tot formateur en be-
/ie worden de ministers en staatssecreta-
t spel begint overigens al ruim vóór het 
wijl er nog hard gewerkt wordt om de 
TVD tot een goed einde te brengen, ont-
D66 een heftige interne strijd over de 
len nemen in het te vormen kabinet. 
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Dittrich en bij partijvoorzitter Pechtold 
lat ze beschikbaar zijn voor een mooie 
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Onder hen Bert Bakker, die het fractie-
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plotseling staatssecretaris worden. Dat 

vies van der Laan is tegen: "Dan lijkt het 
aan, dan is het: kijk hij heeft een mooi 
° Maar Dittrich laat zich niet overtuigen. 
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bestuur niet wilde dat ik een kabinetspost zou accepteren.  „154  Pechtold: 
"Mijn angst was dat de leden het idee zouden krijgen dat de kabinetsdeel-
name was om baantjes voor de fractie te regelen. Dan kan zeker de frac-
tievoorzitter niet in het kabinet gaan zitten. Dan hebben we een onder-
handelaar die zelf het kabinet in gaat. We moeten een fractievoorzitter 
hebben die vier jaar lang het resultaat dag in dag uit kan verdedigen."  55  
Het partijbestuur en de fractievoorzitter staan lijnrecht tegenover elkaar. 
Van Drimmelen: "Wij hebben een dringend beroep op Dittrich gedaan 
om fractievoorzitter te blijven. Maar zijn reactie was: daar gaan jullie niet 
over, dat is een zaak van de fractie ."56  Maar Pechtold en Van Drimmelen 
houden vol. Vanuit de Tweede Kamerfractie van D66 mag één persoon 
het kabinet in en dat is  Thom  de Graaf '57  Van Drimmelen: "We hebben 
het nog een keer uitgelegd en aangegeven dat Dittrich van het bestuur 
geen steun zou krijgen om het kabinet in te gaan." 5' 

Dittrich is ontstemd over de interventie van het bestuur, maar weet 
vooralsnog van geen wijken. De vraag is waarom het landelijk bestuur 
niet wil dat Dittrich staatssecretaris wordt. De belangrijkste zorg van het 
bestuur betreft de opvolgingsvraag. Van Drimmelen: "De vraag was: als 
ve Dittrich laten gaan, wie krijgen we ervoor in de plaats? Niet dat we 
het hem niet gunden, maar wie zou dan de fractie gaan leiden? Je kan wel 
ambitie hebben, maar wat is het alternatief? En daar hadden we geen 
oplossing voor.  „159  Omdat Dittrich weigert zijn plan om staatssecretaris te 
worden te laten varen, besluit partijvoorzitter Pechtold steun te zoeken bij 
een groep oudgedienden binnen de partij, waaronder voormalig partijlei-
der Hans van Mierlo, de oud-bewindslieden Jacob Kohnstamm, Laurens-
Jan Brinkhorst en Els Borst en Eerste Kamerlid Eddy Schuyer. Zij komen 
in deze fase van de kabinetsformatie op initiatief van Pechtold bij Van 
Mierlo thuis bijeen om het pleidooi van het landelijk bestuur aan het 
adres van Dittrich kracht bij te zetten.  160  Schuyer: "Alexander wilde 
checken: krijg ik steun? Dat was noodzakelijk omdat hij als partijvoorzit-
ter een opstelling koos tegenover de politiek leider van dat moment. We 
zaten bij Van Mierlo thuis en Alexander kreeg daar volledige steun: er 
kon geen sprake van zijn dat Boris de fractie zou verlaten.  „161  Dittrich 
zelf is niet bij deze bijeenkomst. Dittrich: "Ik was daar niet voor uitgeno-
digd, dat heb ik hem [Pechtold - MvdL] erg kwalijk genomen.,, 162  Metde 
steun van de groep oudgedienden besluit Pechtold het hard te spelen: "ik 
heb toen gedreigd dat ik het partijcongres het formatieresultaat niet zou 
voorleggen of met een negatief advies van het landelijk bestuur.  „163  Met 
dit ultieme dreigement zet Pechtold de zaak op scherp. En dat werkt: 
Dittrich realiseert zich dat een negatief advies van het landelijk bestuur 
tot grote problemen in de partijtop zal leiden en tegen de invloed van de 
groep oudgedienden is hij al helemaal niet opgewassen. De fractievoorzit-
ter laat zijn ambitie om staatssecretaris te worden varen. Ook Van der 
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Laan, die aan haar collega's laat doorschemeren dat ze bereid is iedere nioest hele delen van zijn portefeuil 
kabinetspost te accepteren, zal geen plek in het nieuwe kabinet krijgen.164 gens  de concept-portefeuilleverdelin 

Al vanaf het begin van de gesprekken over de personele invulling van denbeleid wel in zijn pakket, maar n 
het nieuwe kabinet is duidelijk dat  Thom  de Graaf namens D66 vicepre- stitutionele zaken zelf zeggenschap v 
mier zal worden. De kandidatuur van De Graaf is bij alle betrokkenen aangaat (dus alle staatsrechtelijke 

165 onomstreden. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat De Graaf de wiridspersonen en ministeriële veran 
afspraken over bestuurlijke vernieuwing zal gaan uitvoeren. De democra- zo wordt zijn verantwoordelijkheid 
ten zijn niet vergeten dat toenmalig D66-leider Van Mierlo bij de tot- En dat wordt niet beter als hij de  fin  
standkoming van het eerste paarse kabinet voor het ministerschap van wil 45 miljoen bezuinigen juist op  hi  
Buitenlandse Zaken koos, in plaats van als minister van Binnenlandse overheid. Door die bezuinigingen wc 
Zaken de staatsrechtelijke idealen van D66 te realiseren. En dus wil D66 tegengaan, "de nek omgedraaid", zo 
het ministerschap van Binnenlandse Zaken. Maar de VVD claimt dat deel van zijn portefeuille inhoudsloo 
ministerie ook en wenst het departement waar VVD-minister Remkes op looflijk bedonderd", zo schrijft De C 
dat moment al de scepter zwaait niet uit handen te geven. De coalitiepart- de uitzondering van de regering ma 
ners zijn wel bereid een tweede ministerspost op Binnenlandse Zaken te constitutionele zaken lachwekkend," 
creëren, speciaal voor bestuurlijke vernieuwing. Maar De Graaf zelf heeft BZ weten.  168  "Uiteindelijk heb ik g 
grote aarzelingen om een zogenaamde 'minister zonder portefeuille' te Graaf achteraf. "Toen is er nog een 
worden met het realiseren van bestuurlijke vernieuwing als hoofddoel. De nog een keer samen gegeten in Ni 
Graaf: "ik vond dat we voor het ministerschap van Binnenlandse Zaken redelijke verdeling uitgekomen." 169 
moesten gaan. Dan heb je een departement dat meer is dan alleen die In eerste instantie willen de onder 
bestuurlijke vernieuwing. Zo'n apart ministerschap creëert enorme ver- deze ene ministerspost voor D66 h 
wachtingen en die kan je nooit waarmaken. De Graaf wil in ieder geval  nice  akkoord. "Dat heb ik geweigerd 
méér dan alleen bestuurlijke vernieuwing in zijn portefeuille. "Alleen nisters in de ministerraad zitten.  Bo  
bestuurlijke vernieuwing vond ik veel te riskant. ik had ook liever niet dat genwoordigd zouden zijn in de finam 
het Bestuurlijke Vernieuwing ging heten. ik heb nog voorgesteld om er zou belangrijk worden. Het liefst wil( 
minister van Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties van te maken." va,i Onderwijs leveren."  70  Dittrich 
De Graaf betwijfelt of fractievoorzitter Dittrich er wel zijn best voor heeft Cerfontaine, president-directeur van 
gedaan en vindt dat D66 eigenlijk vast had moeten houden aan de eis om der Rinnooy Kan, voormalig voorzi 
de minister van Binnenlandse Zaken te leveren. "ik denk dat we een heel Raad van Bestuur van de ING Grol 
sterke positie hadden. Als we hadden gezegd: we doen niet mee als we van l)ittrich af omdat hij er te veel or 
Binnenlandse Zaken niet krijgen, dan weet ik niet wat er was gebeurd," rechten. '7' Rinnooy Kan, die in 199 
aldus De Graaf, "maar Boris heeft het weggegeven. ,, 166 

Economische Zaken te worden in het 
Bij de onderhandelingen over de ministersposten en staatssecretariaten fliaar twijfelt of hij wel de juiste pei 

wordt besproken wat de portefeuille van de 'minister-zonder-portefeuille' weet  clot  ik vanuit de partij vaak als I 
op BZK zal worden. En dat leidt er bijna toe dat De Graaf helemaal geen zelf zo mijn twijfels bij mijn geschikt 
minister wordt. In het eerste voorstel krijgt De Graaf de zeggenschap over Maar liet feit dat hij niet meteen nee 
constitutionele zaken, bestuurlijke vernieuwing, vernieuwing van de aan de onderhandelingstafel de naan 
overheid en koninkrijksrelaties. Na overleg met De Graaf laat Dittrich de Vallen. Dit leidt ertoe dat D66 bij de 
formateur weten niet akkoord te gaan: deze portefeuille is te mager. De  an  Economische Zaken krijgt toeb€ 
Graaf wil het grotestedenbeleid erbij. "Remkes werd door de hele ambte- (1aat.T3 En dus zal D66 niet de mii 
lijke top gesteund en kwam met allerlei voorstellen. Hij moest natuurlijk eigenlijk de bedoeling was. Onderw 
een behoorlijke veer laten: hij was vicepremier met het hele Ministerie Van de democraten en de partij heeft 
van Binnenlandse Zaken en eindigde zonder het vicepremierschap en ri ilgcn voor het onderwijs binnengel 

66 



S DE AFGROND  

it  doorschemeren dat ze bereid is iedere 
en plek in het nieuwe kabinet krijgen. 164 

sprekken over de personele invulling van 
lat  Thom  de Graaf namens D66vicepre-
ur van De Graaf is bij alle betrokkenen 
de lijn der verwachting dat De Graaf de 
ieuwing zal gaan uitvoeren. De democra-
nalig D66-leider Van Mierlo bij de tot-
use  kabinet voor het ministerschap van 
Laats van als minister van Binnenlandse 
n van D66 te realiseren. En dus wil D66 
indse Zaken. Maar de VVD claimt dat 
artement waar VVD-minister Remkes op 
niet uit handen te geven. De coalitiepart-
ministerspost op Binnenlandse Zaken te 

cc vernieuwing. Maar De Graaf zelf heeft 
aamde 'minister zonder portefeuille' te 
stuurljke vernieuwing als hoofddoel. De 
t ministerschap van Binnenlandse Zaken 
departement dat meer is dan alleen die 
apart ministerschap creëert enorme ver-
waarmaken. De Graaf wil in ieder geval 
emieuwing in zijn portefeuille. "Alleen 
veel te riskant. ik had ook liever niet dat 

ng heten. ik heb nog voorgesteld om er 
:en en Koninkrijksrelaties van te maken." 
rzitter Dittrich er wel zijn best voor heeft 
jk vast had moeten houden aan de eis om 
iken te leveren. "ik denk dat we een heel 
adden gezegd: we doen niet mee als we 
i, dan weet ik niet wat er was gebeurd,"  
ft  het weggegeven. ,,166 

de ministersposten en staatssecretariaten 
tule van de 'minister-zonder-portefeuille' 
L er bijna toe dat De Graaf helemaal geen 
rstel krijgt De Graaf de zeggenschap over 
ijke vernieuwing, vernieuwing van de 
Na overleg met De Graaf laat Dittrich de 

gaan: deze portefeuille is te mager. De 
erbij. "Remkes werd door de hele ambte-
allerlei voorstellen. Hij moest natuurlijk 

was vicepremier met het hele Ministerie 
ndigde zonder het vicepremierschap en 

EEN OMSTREDEN REGERINGSDEELNAME 

moest hele delen van zijn portefeuille afstaan."  67  Als De Graaf vervol-
gens de concept-portefeuilleverdeling onder ogen krijgt, zit het groteste-
denbeleid wel in zijn pakket, maar nu blijkt dat Remkes wat betreft con-
stitutionele zaken zelf zeggenschap wil houden over alles wat de regering 
aangaat (dus alle staatsrechtelijke kwesties over het staatshoofd, be-
windspersonen en ministeriële verantwoordelijkheid). De Graaf is boos, 
zo wordt zijn verantwoordelijkheid voor constitutionele zaken uitgehold. 
En dat wordt niet beter als hij de financiële cijfers erbij pakt: het kabinet 
wil 45 miljoen bezuinigen juist op het terrein van de vernieuwing van de 
overheid. Door die bezuinigingen worden projecten die bureaucratisering 
tegengaan, "de nek omgedraaid", zo meent De Graaf. Dat maakt van dat 
deel van zijn portefeuille inhoudsloos. "ik voel me langzamerhand onge-
looflijk bedonderd", zo schrijft De Graaf aan Dittrich. "In het bijzonder 
de uitzondering van de regering maakt mijn verantwoordelijkheid voor 
constitutionele zaken lachwekkend," zo laat hij de secretaris-generaal van 
BZK weten.  168 

 "Uiteindelijk heb ik gezegd: zo doe ik het niet," vertelt De 
Graaf achteraf. "Toen is er nog een paar keer onderhandeld, we hebben 
nog een keer samen gegeten in Nieuwspoort, en uiteindelijk is er een 
redelijke verdeling uitgekomen."  69  

In eerste instantie willen de onderhandelaars van CDA en VVD het bij 
deze ene ministerspost voor D66 houden. Maar daar gaat Dittrich niet 
mee akkoord. "Dat heb ik geweigerd, want als partij wil je met twee mi-
nisters in de ministerraad zitten. Bovendien wilde ik dat we ook verte-
genwoordigd zouden zijn in de financieel-economische zeshoek, want dat 
zou belangrijk worden. Het liefst wilde ik voor D66 natuurlijk de minister 
van Onderwijs leveren."  70  Dittrich benadert twee kandidaten.  Gerlach  
Cerfontaine, president-directeur van de luchthaven Schiphol, en Alexan-
der Rinnooy Kan, voormalig voorzitter van VNO-NCW en lid van de 
Raad van Bestuur van de ING Groep. Cerfontaine slaat de uitnodiging 
van Dittrich af omdat hij er te veel op achteruit zou gaan in zijn pensioen-
rechten.  171  Rinnooy Kan, die in 1994 ook is gevraagd om minister van 
Economische Zaken te worden in het eerste paarse kabinet, zegt geen nee, 
maar twijfelt of hij wel de juiste persoon is voor het ministerschap: "ik 
weet dat ik vanuit de partij vaak als kandidaat wordt gezien, maar ik heb 
zelf zo mijn twijfels bij mijn geschiktheid", zegt Rinnooy Kan achteraf. 172 
Maar het feit dat hij niet meteen nee zegt, is voor Dittrich voldoende om 
aan de onderhandelingstafel de naam van Rinnooy Kan te kunnen laten 
vallen. Dit leidt ertoe dat D66 bij de portefeuilleverdeling het ministerie 
van Economische Zaken krijgt toebedeeld, met Rinnooy Kan als kandi-
daat. 7  En dus zal D66 niet de minister van Onderwijs leveren, zoals 
eigenlijk de bedoeling was. Onderwijs was immers hèt campagnethema 
van de democraten en de partij heeft in de kabinetsformatie extra investe-
ringen voor het onderwijs binnengehaald. Bovendien ziet Rinnooy Kan 

67 



LANGS DE AFGROND 

uiteindelijk af van de functie en dus moet er voor Economische Zaken 
een andere kandidaat worden gezocht. Een aantal namen doet de ronde: 
Udo  Kock  (econoom bij het Internationaal Monetair Fonds), Pieter lor-
doir (deeltijdhoogleraar Economische Geografie en Planologie aan de 
Universiteit van Amsterdam) en Rudi van Nieuwenhoven (directeur  hu-
man  resources bij KPN).174  Maar de keuze valt uiteindelijk op een door-
gewinterde D66-politicus: Laurens-Jan Brinkhorst. Na staatsecretaris van 
Europese Zaken in het kabinet-Den Uyl (1973-1977), fractievoorzitter 
(1981-1982) en minister van Landbouw in Paars 11(1999-2002) wordt 
Brinkhorst opnieuw minister. 

Behalve de personen en hun ervaring speelt bij de verdeling van de 
kabinetsposten uiteindelijk ook de man-vrouw verhouding een rol. Aan-
gezien beide D66-ministers man zijn, wordt voor het staatssecretariaat 
van Cultuur een vrouw gezocht. Het duurt lang voordat zij gevonden 
wordt. Tijdens het partijcongres in Rotterdam, waar D66 het regeerak-
koord goedkeurt, spreken De Graaf en Pechtold met twee kandidaten, 
waaronder Medy van der Laan, ambtenaar bij het ministerie van Binnen-
landse Zaken en in 2002 verkozen tot jonge ambtenaar van het jaar.  175  De 
Graaf heeft Van der Laan voorgedragen, maar binnen de Tweede Kamer-
fractie is niet iedereen daar niet gelukkig mee.  176  De Graaf zelf heeft ook 
zo zijn twijfels, hij vraagt zich af of Van der Laan "wel politiek genoeg" 
is en spreekt van een "riskante benoeming".  177  Maar fractievoorzitter 
Dittrich, die ook een gesprek met Van der Laan heeft, is enthousiast. 178 
Van der Laan wordt namens D66 staatssecretaris van Cultuur. 

Nadat alle kabinetsposten zijn ingevuld, vindt op 27 mei het constitue-
rend beraad van het nieuwe kabinet plaats. Diezelfde dag worden de be-
windspersonen van het kabinet-Balkenende  II  door de koningin beëdigd. 
Op 11 juni vindt het debat over de regeringsverklaring plaats. Voor de 
vijfde keer in haar geschiedenis is D66 regeringspartij. 
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"Een droomkeuze was het niet. Maar dat hoeft ook niet. We hebben van Paars I 
geleerd dat politieke'verliefdheid geen garantie is voor een goed huwelijk. En van 
Paars  II  dat een trio waarin je eigenlijk overbodig bent, geen genot is. "  (Thom  
de Graaf over het kabinet-Balkenende  II)  

LOYAAL MAAR NIET SLAAFS 

Met het aantreden van het tweede kabinet-Balkenende is een einde geko-
men aan een voor Nederlandse begrippen ongekend rumoerige periode. 
De opkomst van en moord op Pim Fortuyn, de electorale aardverschui-
ving bij de verkiezingen in mei 2002, de vroegtijdige val van het eerste 
kabinet-Balkenende en vervroegde verkiezingen in januari 2003 hebben 
Nederland heen en weer geslingerd van verbazing en vermaak tot onge-
rustheid en afkeer. Aan deze periode is met de vorming van het nieuwe 
kabinet een einde gekomen. De rust in politiek Den Haag lijkt weerge-
keerd. Dat geldt echter niet voor de kleinste regeringspartij. Door de gang 
van zaken rond het fractievoorzitterschap en de kabinetsformatie zijn de 
interne verhoudingen binnen D66 aan het begin van de regeerperiode van 
liet kabinet-Balkenende  II  op z'n zachtst gezegd niet optimaal. Fractie-
voorzitter Dittrich spreekt zelfs van een "rotstart". "Het was vreselijk. Er 
was totaal geen groepsgevoel", zegt Dittrich terugkijkend.2  De Tweede 
Kamerfractie bestaat uit zes mensen die ieder voor zich teleurgesteld zijn 
over de onderlinge strijd en boos om ambities die de kop in zijn gedrukt. 
Door de interne perikelen is het onderlinge vertrouwen gering. 

Toch is de sfeer schijnbaar opgewekt als de partijtop van D66, be-
staande uit de leden van het landelijk bestuur, de Tweede Kamerleden en 
de bewindspersonen, in het weekend van 13 en 14 juni 2003 bijeenkomen 
in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. Tijdens dat weekend bespreken 
zij de koers van de partij en de strategie die D66 de komende jaren zal 
volgen. Als het kabinet-Balkenende  II  niet voortijdig ten val komt, zullen 

i dus moet er voor Economische Zaken 
zocht. Een aantal namen doet de ronde: 
smationaal Monetair Fonds), Pieter Tor-
ische Geografie en Planologie aan de 
Rudi van Nieuwenhoven (directeur hu-

,r de keuze valt uiteindelijk op een door-
ns-Jan Brinkhorst. Na staatsecretaris van 
.Den Uyl (1973-1977), fractievoorzitter 
tndbouw in Paars 11(1999-2002) wordt 

ervaring speelt bij de verdeling van de 
Je man-vrouw verhouding een rol. Aan-
,i zijn, wordt voor het staatssecretariaat 
1. Het duurt lang voordat zij gevonden 

in Rotterdam, waar D66 het regeerak-
ftaaf en Pechtold met twee kandidaten, 
imbtenaar bij het ministerie van Binnen-
:n tot jonge ambtenaar van het jaar.  175  De 
dragen, maar binnen de Tweede Kamer-
gelukkig mee.176  De Graaf zelf heeft ook 
f of Van der Laan "wel politiek genoeg" 

benoeming".  177  Maar fractievoorzitter 
at Van der Laan heeft, is enthousiast. 178 
staatssecretaris van Cultuur. 
ingevuld, vindt op 27 mei het constitue-

net plaats. Diezelfde dag worden de be-
3alkenende  II  door de koningin beëdigd. 

de regeringsverklaring plaats. Voor de 
s D66 regeringspartij. 

69 



LANGS DE AFGROND ZORGEN 0V 

de volgende Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden in mei 2007. I loewel de Tweede Kamerfractie Zi( 
Dat lijkt nog ver weg, maar het zou onverstandig zijn om niet nu al na te moeten uitleggen waarom ze aan dit 
denken over de vraag wat D66 in 2007 wil bereiken. De uitslag die D66  tie  dat "als D66 voldoende zelfvert 
over vier jaar zal behalen, is immers voor een belangrijk deel afhankelijk D66 is om zich zorgen te maken o 
van wat de partij gedurende de komende regeerperiode presteert. Het is Balkenende."6  Het is de vraag of d 
aan de bewindspersonen en de Tweede Kamerfractie van D66 om van de gang is, waarmee de partijtop van 
deelname aan het kabinet-Balkenende  II  een succes te maken en om dit geeft van het feit dat velen in eigen 
succes ten dienste te laten komen aan de partij. Het nu ontwikkelen van name niet steunen. Het besluit oj 
een strategie voor de komende jaren zal medebepalend zijn voor het suc- Balkenende  II  heeft zowel positie' 
ces - of het uitblijven daarvan - in 2007. Het deel van de achterban dat zich i 

"D66 is volwassen geworden en dat betekent vol zelfvertrouwen, met de VVD (en voor een deel besta 
onafhankelijk in woord en daad, niet langer tussen links en rechts in of O\ er wat zij zien als deelname aan 
een afgeleide daarvan. Nuchter en pragmatisch als altijd. Nog steeds jong hng heeft (nog) niet geleid tot het m 
en creatief' zo omschrijft de de Tweede Kamerfractie de positie van D66 vaii de partij, maar een aantal leden 
in het  mission  statement dat het voor zichzelf heeft geformuleerd. D66 is andere kant is de samenwerking m 
"onafhankelijk" en "toekomstgericht" en "niet definieerbaar in links- D66'ers juist positief ontvangen. D 
rechts-verhoudingen." De fractie wil de "specifieke D66-aanpak" conti- name definitief afstand genomen vt 
nueren, dat wil zeggen "zaken transparant maken en in redelijkheid be-  an  een nieuwe groep potentiële kie2 
oordelen, zonder vooropgezette meningen, met respect voor verschillende Tegelijkertijd is de beeldvorminl 
zienswijzen, maar met een duidelijke conclusie. „3 hinetsperiode niet hoopgevend. Don 

De Tweede Kamerfractie verwacht dat het Hoofdlijnenakkoord van v ordt D66 gezien als een partij wa 
het kabinet voldoende ruimte biedt om een eigen D66-geluid te laten kiezers is volstrekt onduidelijk waa 
horen en tegelijkertijd trouw te blijven aan de afspraken die met de coali- stemmen. De democraten zijn voor 
tiepartners zijn gemaakt. Veel onderwerpen zijn immers niet in het gevoelde noodzaak om op D66 te 
Hoofdlijnenakkoord vastgelegd en dus 'vrij'. Dualisme wordt niet een 1994 is, om de woorden van de Pol 
doel op zich gezien, maar in het  mission  statement is wel opgenomen dat ken, van het "ijzersterke merkartikel 
de fractie "loyaal [zal] zijn aan het kabinetsbeleid, maar in goed overleg Over onvoldoende 'eigen' thema's, 
met de bewindslieden - op een aantal geselecteerde punten op een ge- raat bekend is dat D66 zich daar han 
schikt moment zonodig de confrontatie aangaan. "4  De speelruimte voor in de jaren negentig en milieu in de 
de Tweede Kamerfractie zal niettemin beperkt zijn. CDA en VVD zullen peil jaren zijn veel van dergelijke 
niet teveel afwijkend gedrag van D66 accepteren. Bovendien leert de (mede dankzij regeringsdeelname) d 
ervaring uit het verleden dat D66 zich als coalitiepartner over het alge- nomen. Vooral democratische verni 
meen loyaal opstelt. De fractie neemt zich echter voor om het kabinetsbe- thema, hoewel de partij en onlosmak 
leid te verdedigen, maar niet "slaafs" achter de coalitie aan te zullen  lo-  Als  ii  nique  selling  point is het echt 
pen. Omdat D66 niet een middenpositie inneemt tussen twee grotere part- milieu heeft de partij zich tijdens 
ners in (zoals in het paarse kabinet, waar D66 tussen VVD en PvdA in gemaakt. Tijdens de laatste verkiezi 
gepositioneerd was) verwacht de Tweede Kamerfractie die eigenstandige 'speerpunt' met succes naar voren 
rol beter te kunnen vervullen dan in het verleden. De fractie verwacht dat voldoende geweest om de gestage i 
die eigen lijn geen probleem hoeft op te leveren, als D66 maar goed uit- democraten zullen moeten proberen 
legt waarom de partij soms afwijkt van de keuzes die de andere coalitie- sterken en daarnaast een aantal nieuv 
partners maken. Saillant detail: de fractie streeft er daarbij om de afstand Ie brengen. Tot die tijd is de realitei 
tot de PvdA "zo klein mogelijk" te houden.5  en dat het de partij ontbreekt aan 

grote naamsbekendheid geniet en in I 
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Hoewel de Tweede Kamerfractie zich realiseert dat de partij nog vaak zal 
moeten uitleggen waarom ze aan dit kabinet deelneemt, verwacht de frac-
tie dat "als D66 voldoende zelfvertrouwen uitstraalt, er geen reden voor 
D66 is om zich zorgen te maken over deelname aan een kabinet onder 
Balkenende.  „6  Het is de vraag of dit niet teveel een 'Haagse' gedachte-
gang is, waarmee de partijtop van D66 zich onvoldoende rekenschap 
geeft van het feit dat velen in eigen partij en achterban die kabinetsdeel-
name niet steunen. Het besluit om deel te nemen aan het kabinet-
Balkenende  II  heeft zowel positieve als negatieve reacties opgeleverd. 
Het deel van de achterban dat zich meer verwant voelt met de PvdA dan 
met de VVD (en voor een deel bestaat uit 'oudere garde'), is teleurgesteld 
over wat zij zien als deelname aan een 'rechts' kabinet. Deze teleurstel-
ling heeft (nog) niet geleid tot het massaal opzeggen van het lidmaatschap 
van de partij, maan een aantal leden heeft de partij wel verlaten. Aan de 
andere kant is de samenwerking met CDA en VVD bij veel 'liberale' 
D66'ers juist positief ontvangen. De partij heeft met deze regeringsdeel-
name definitief afstand genomen van de PvdA en daarmee de aandacht 
van een nieuwe groep potentiële kiezers op zich gevestigd. 

Tegelijkertijd is de beeldvorming rond D66 aan het begin van de ka-
binetsperiode niet hoopgevend. Door de verkiezingen van 2002 en 2003 
wordt D66 gezien als een partij waarmee het niet goed gaat. Voor veel 
kiezers is volstrekt onduidelijk waarom ze nog op D66 zouden moeten 
stemmen. De democraten zijn vooral een 'redelijk alternatief, een sterk 
gevoelde noodzaak om op D66 te stemmen ontbreekt. Vergeleken met 
1994 is, om de woorden van de politicoloog Philip van Praag te gebrui-
ken, van het "ijzersterke merkartikel" D66 niets meer over. D66 beschikt 
over onvoldoende 'eigen' thema's, onderwerpen waarvan bij het electo-
raat bekend is dat D66 zich daar hard voor maakt. Zoals ethische kwesties 
in de jaren negentig en milieu in de jaren zeventig en tachtig. De afgelo-
pen jaren zijn veel van dergelijke D66-programmapunten gerealiseerd 
(mede dankzij regeringsdeelname) dan wel door andere partijen overge-
nomen. Vooral democratische vernieuwing is niet meer louter een D66-
thema, hoewel de partij en onlosmakelijk mee geassocieerd blijft worden. 
Als  unique selling  point is het echter onvoldoende. Op het gebied van 
milieu heeft de partij zich tijdens de paarse kabinetten erg kwetsbaar 
gemaakt. Tijdens de laatste verkiezingscampagne is onderwijs als derde 
'speerpunt' met succes naar voren gebracht, maar dit is vooralsnog on-
voldoende geweest om de gestage neergang van de partij te keren. De 
democraten zullen moeten proberen om de bestaande speerpunten te ver-
sterken en daarnaast een aantal nieuwe, actuele thema's over het voetlicht 
te brengen. Tot die tijd is de realiteit dat D66 een 'b-merk' is geworden 
en dat het de partij ontbreekt aan een charismatisch politiek leider die 
grote naamsbekendheid geniet en in brede kring aanspreekt. 

DE AFGROND 

ezingen worden gehouden in mei 2007. 
ou onverstandig zijn om niet nu al na te 
i2007 wil bereiken. De uitslag die D66 
iers voor een belangrijk deel afhankelijk 
comende regeerperiode presteert. Het is 
veede Kamerfractie van D66 om van de 
Lende  II  een succes te maken en om dit 
i aan de partij. Het nu ontwikkelen van 
ren zal medebepalend zijn voor het suc-
i 2007. 
a en dat betekent vol zelfvertrouwen, 
niet langer tussen links en rechts in of 
1 pragmatisch als altijd. Nog steeds jong 
weede Kamerfractie de positie van D66 
oor zichzelf heeft geformuleerd. D66 is 
richt" en "niet definieerbaar in links-
wil de "specifieke D66-aanpak" conti-
ansparant maken en in redelijkheid be-
leningen, met respect voor verschillende 
jke conclusie. „3 
wacht dat het Hoofdlijnenakkoord van 
edt om een eigen D66-geluid te laten 
ijven aan de afspraken die met de coali-
onderwerpen zijn immers niet in het 
n dus 'vrij'. Dualisme wordt niet een 
nission statement is wel opgenomen dat 
t kabinetsbeleid, maar - in goed overleg 
aantal geselecteerde punten op een ge-
Jntatie aangaan. "4  De speelruimte voor 
emin beperkt zijn. CDA en VVD zullen 
a D66 accepteren. Bovendien leert de 

zich als coalitiepartner over het alge-
emt zich echter voor om het kabinetsbe-
afs" achter de coalitie aan te zullen lo-
)ositie inneemt tussen twee grotere part-
iet, waar D66 tussen VVD en PvdA in 
Tweede Kamerfractie die eigenstandige 
in het verleden. De fractie verwacht dat  
ft  op te leveren, als D66 maar goed uit-
it  van de keuzes die de andere coalitie- 

fractie streeft er daarbij om de afstand 
houden.5  
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De ruimte om de partij te profileren zal de komende tijd bovendien gering in een interview in dagblad Trouw te 
zijn en sterk verbonden met de regeringsdeelname. D66 is in de eerste coalitiepartners. "ik ben aangenaam 
plaats één van de drie regeringspartijen en het beeld van de partij zal de echt heel anders dan onder Paars. Hei 
dan ook vooral gebaseerd zijn op de prestaties en het welvaren van het vertrouwen elkaar. We hebben hardi 
kabinet. De D66-bewindspersonen maken dan ook nadrukkelijk deel uit Op andere onderwerpen zijn we vrij 
van de te voeren strategie. De Graaf, Brinkhorst en Van der Laan krijgen haal van Dittrich is er bij de achterb; 
de boodschap mee om "voor de herkenbaarheid van D66 vaak de  cam-  liet kabinet op Prinsjesdag de planne: 
pagnethema's van D66 te noemen" en actief na te denken over beleids- senteerd. Die behelzen naast forse b 
punten "waarop zij na drie jaar nog het imago van veranderingsgezind- economische hervormingen. Partijvo 
heid kunnen tonen." Ook worden de D66-bewindspersonen aangespoord rustheid: "Veel mensen zijn na Prir 
niet te bescheiden te zijn en waar mogelijk "te proberen de vader of moe- gevolgen van de voornemens van he 
der van een succes te zijn." Omdat het beleid van het nieuwe kabinet onze eigen partij. Bij bezoeken aan 
vooral in het teken zal staan van bezuinigingen, zal worden gezocht naar naast instemmende, ook afwijzende g 
mogelijkheden "om dingen te realiseren die geen geld kosten." Tegelij- daar binnen D66 ook ruimte voor mc 
kertijd wordt geconstateerd dat de komende maanden "de stijl en positio- moet over dit soort gevoelens durv 
nering van de partijleider" van groot belang zijn voor de beeldvorming kritische leden opgeroepen om voo 
over D66.7  talen horen. "4  

Het najaarscongres van de demo 
GEVRAAGD: STEVIGER TEGENGELUID een half jaar Balkenende  II'.  Tijdc 

bewindslieden komen uit de zaal voo 
Het klinkt mooi: D66 zal ten aanzien van het kabinet een "dualistische gingen. Volgens de ministers De Gra 
houding" aannemen, voorstellen "constructief kritisch" beoordelen en de gen en de sociaaleconomische herv 
"eigen idealen" voorop stellen.8  Maar het kabinet is nog geen half jaar weer bovenop te helpen. Maar, zo 
aan het werk, of binnen de partijtop begint al de eerste wrevel over het pakket was al een minpunt toen we 
optreden van de Tweede Kamerfractie zichtbaar te worden. Een week na  flog  alleen een bedrag. Nu wordt he 
Prinsjesdag wordt in het landelijk bestuur uitvoerig gesproken over de S Lngen."5  Ook fractievoorzitter Ditti 
bijdrage van fractievoorzitter Dittrich aan de Algemene Beschouwingen. congres in op de door het kabinet aa 
De conclusie: het bestuur "maakt zich grote zorgen over het gebrek aan veel veranderingen op stapel. Veranc 
dualisme dat de fractie en de bewindslieden tentoonspreiden."9  "Onze en onzekerheid. Zeker in een wereld 
uitstraling is na de kabinetsdeelname te rechts, er wordt door de fractie te En in een land dat zich lang ten onre 

weinig weerwoord gegeven."tm  Dat is ook niet wat er in de zomer tijdens gen zijn noodzakelijk. Vanuit die gu 
het weekend met bestuur, fractie en bewindslieden is afgesproken. "Dat moet die ik ook ervaar in de samenle 
de fractie het draconische bezuinigingsbeleid zonder veel vragen lijkt te  'an  de juistheid van de maatregelen 
hebben omarmd, veroorzaakt bij de achterban onrust over het sociale 0117e missie lastig is, maar we moet< 

gezicht van D66", zo meent het bestuur.  11  Het bestuur besluit fractieleider stand kiezen. Wij zijn als politici g 
Dittrich te vragen om bij de volgende bestuursvergadering tekst en uitleg gaten te houden. Wij zijn jaren lang 
te komen geven. Dittrich geeft bij die gelegenheid aan zich te realiseren mand meer waren. Stelsels die uitmo 
dat de partij behoefte heeft aan een dualistische koers. "Soms kan het, bij bureaucratie." Dittrich verzekert zijn 

andere gelegenheden niet"2, zo houdt hij het bestuur voor. Maar de frac- het kabinet  óók  D66-beleid is, ook a  
tie  staat absoluut open voor signalen uit de partij. D66 heeft een sociaal CDA, en VVD. Dittrich: "Voor velen 

gezicht en moet dat ook tonen, zo verzekert Dittrich. ncel de  Rubicon  overstaken. Maar w 

Aan de vooravond van het najaarscongres van D66, dat op 22 novem- De kans tot vernieuwing diende zich 

ber 2003 in het MECC in Maastricht wordt gehouden, toont Dittrich zich 
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en zal de komende tijd bovendien gering in een interview in dagblad Trouw tevreden over de samenwerking met de 
regeringsdeelname. D66 is in de eerste coalitiepartners. "ik ben aangenaam verrast dat het zo goed loopt. Het is 
artijen en het beeld van de partij zal de echt heel anders dan onder Paars. Heel vernieuwend. Deze coalitiepartijen 
p de prestaties en het welvaren van het vertrouwen elkaar. We hebben harde afspraken gemaakt op hoofdlijnen. 
n maken dan ook nadrukkelijk deel uit 

13 Op andere onderwerpen zijn we vrij Maar ondanks dit positieve ver - 
aaf, Brinkhorst en Van der Laan krijgen haal van Dittrich is er bij de achterban de nodige ongerustheid. Zeker nu 
herkenbaarheid van D66 vaak de  cam-  het kabinet op Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar heeft gepre- 
n" en actief na te denken over beleids- senteerd. Die behelzen naast forse bezuinigingen ook vergaande sociaal- 
nog het imago van veranderingsgezind- economische hervormingen. Partijvoorzitter Pechtold signaleert die onge- 
i de D66-bewindspersonen aangespoord rustheid: "Veel mensen zijn na Prinsjesdag ongerust geworden over de 
mogelijk "te proberen de vader of moe- gevolgen van de voornemens van het kabinet. Die onrust merk ik ook in 

Eidat het beleid van het nieuwe kabinet onze eigen partij. Bij bezoeken aan D66-afdelingen in het land zijn er 
bezuinigingen, zal worden gezocht naar naast instemmende, ook afwijzende geluiden te horen." Pechtold vindt dat 
aliseren die geen geld kosten." Tegelij- daar binnen D66 ook ruimte voor moet zijn: "Een open partij als de onze 
e komende maanden "de stijl en positio- moet over dit soort gevoelens durven te praten. Niet voor niets heb ik 
lroot belang zijn voor de beeldvorming kritische leden opgeroepen om vooral lid te blijven en hun mening te 

laten oren." 14 
Het najaarscongres van de democraten staat geheel in het teken van 

EVIGER TEGENGELUID 'een half jaar Balkenende  II'.  Tijdens het 'vragenuurtje' met de D66- 
bewindslieden komen uit de zaal vooral vragen over de miljardenbezuini- 

Inzien van het kabinet een "dualistische gingen. Volgens de ministers De Graaf en Brinkhorst zijn die bezuinigin- 
"constructief kritisch" beoordelen en de gen en de sociaaleconomische hervormingen nodig om de economie er 
Maar het kabinet is nog geen half jaar weer bovenop te helpen. Maar, zo erkent De Graaf, "het bezuinigings- 
jtop begint al de eerste wrevel over het pakket was al een minpunt toen we eraan begonnen. Maar toen was het 
ractie zichtbaar te worden. Een week na nog alleen een bedrag. Nu wordt het ingevuld. Dat zijn pijnlijke beslis- 
jk bestuur uitvoerig gesproken over de singen." 15  Ook fractievoorzitter Dittrich gaat in zijn toespraak voor het 
Ltrich aan de Algemene Beschouwingen. congres in op de door het kabinet aangekondigde maatregelen: "Er staan 

:t zich grote zorgen over het gebrek aan veel veranderingen op stapel. Verandering gaat altijd gepaard met onrust 
)ewindslieden tentoonspreiden."9  "Onze en onzekerheid. Zeker in een wereld die niet blaakt van zelfvertrouwen. 
ame te rechts, er wordt door de fractie te En in een land dat zich lang ten onrechte rijk heeft gerekend. Hervormin- 
)at is ook niet wat er in de zomer tijdens gen zijn noodzakelijk. Vanuit die gedachte treed ik de weerstand tege- 

en bewindslieden is afgesproken. "Dat moet die ik ook ervaar in de samenleving. ik wil mensen graag overtuigen 
riigingsbeleid zonder veel vragen lijkt te van de juistheid van de maatregelen die dit kabinet neemt. ik weet dat 
ij de achterban onrust over het sociale onze missie lastig is, maar we moeten niet de weg van de minste weer- 
estuur.0 Het bestuur besluit fractieleider stand kiezen. Wij zijn als politici gehouden ook de lange termijn in de 
ende bestuursvergadering tekst en uitleg gaten te houden. Wij zijn jaren lang lamgeregeld in stelsels die van nie- 
ij die gelegenheid aan zich te realiseren mand meer waren. Stelsels die uitmondden in onverantwoordelijkheid en 
en dualistische koers. "Soms kan het, bij bureaucratie." Dittrich verzekert zijn achterban ervan dat het beleid van 

houdt hij het bestuur voor. Maar de frac- het kabinet  óók  D66-beleid is, ook al zit de partij nu in een coalitie met 
talen uit de partij. D66 heeft een sociaal CDA en VVD. Dittrich: "Voor velen leek, ook voor mij, dat we emotio- 

verzekert Dittrich. neel de  Rubicon  overstaken. Maar wij zijn geen andere partij geworden. 
jaarscongres van D66, dat op 22 novem- De kans tot vernieuwing diende zich aan. En nu zeg ik: het is geen breuk 
richt wordt gehouden, toont Dittrich zich 
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met het verleden. Wij voeren nu belangrijke delen van ons programma den gehouden. In 't Veld verslaat  ii  
uit. Maar met andere partners." 16 630 stemmen de twee zittende Eur 

H De leden van D66 zijn er echter niet gerust op. Het congres neemt een Johanna Boogerd. 
motie aan waarin de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen een "stevi- 
ger tegengeluid te laten horen tegen de conservatieve geluiden uit dit PIJNLIJK] 

kabinet", waarmee wordt gedoeld op de standpunten van (ministers van) 
de andere twee partijen ten aanzien van drugsbeleid, privacy, veiligheid Sinds het najaarscongres in 200 
en het waarden- en nonnendebat. De motie geeft aan dat er bij de achter- Alexander Pechtold partijvoorzitter 
ban van D66 behoefte is om het eigen vrijzinnige, sociaal-liberale geluid  tie.  Gerard Schouw, heeft Pechtold 
meer te laten horen. De motie spoort de fractie dan ook aan om "maxi- deil op advies van toenmalig partijle 
maal gebruik te maken van het dualisme om de eigen sociaal-liberale lijn kent uit de tijd dat ze allebei actief ,  
uit te dragen en de conservatieve koers van het kabinet te corrigeren. „17 ziet Pechtold als een groot politiek I 
De congresuitspraak is weliswaar een uiting van zorg, maar wordt door Borst en ik serieus overwogen om I 
de Tweede Kamerfractie niet geïnterpreteerd als kritiek, maar juist als Cultuur te worden. Maar hij was no 
steun in de rug. \laar ik had wel het gevoel: dit is e 

Dittrich staat tijdens het congres ook uitgebreid stil bij wat hij noemt ren" 0  Als Gerard Schouw aan Pi 
het "chronische gebrek aan respect en verdraagzaamheid" in de samenle- svoiden, zit daar dus een idee achte 
ving. Den 1-laag halen om ervaring op te 

instantie helemaal niets voor om de 
"In de samenleving valt een tendens te bespeuren waar ik mij zorgen lokale politiek. "ik wilde helemaal 
over maak. De hang naar vrijheid is niet in balans met het nemen van maal veel te abstract. ik heb twee ki 
verantwoordelijkheid. En dan ontstaat er een rauwheid in de samenle- "21  Maar het partijvo ik ja gezegd.  
ving, een gebrek aan respect. In een samenleving waar mensen wor- boeien, zo geeft hij zelf toe: "Een c 
den bedreigd vanwege hun mening, is het einde zoek. Of waar mensen zin, dat is niet mijn grootste hobby. 
worden bedreigd omdat ze het verkeerde geloof hebben, de verkeerde en zo. je zit wel dicht op het vuur, in 

huidskleur, of domweg omdat ze op het verkeerde moment op de ver- mij had gelegen, was ik nooit voo: 
keerde plaats zijn. Tegen dat chronische gebrek aan respect en ver- weinig interesse heeft voor het bes 
draagzaamheid verzet ik mij. Laten wij in elk geval niet bang zijn om Penningmeester Frans van Drimmel' 
onze kop boven het maaiveld uit te steken. Juist een partij als D66 aangelegenheden voor zijn rekening 
heeft die balans in de genen. Die balans tussen vrijheid en verant- dat de partij op congressen moest 
woordelijkheid."8  \vindsliedèn en de fractievoorzitter i: 

Frans deed verder alles .„23 
In zijn congrestoespraak besteedt Dittrich amper aandacht aan de demo- Ën van de belangrijkste taken 
cratische vernieuwing die het kabinet, in de persoon van viceprernier De leiding van het duo Pechtold/Van D 
Graaf,  nastreeft. Dat is een bewuste keuze. Dittrich wil namelijk af van de riieu w  tug.  van de partijorganisatie  vi  
"fixatie" van D66 op democratische vernieuwing. "ik wil het ook wel 111 februari 2002 hebben de democ 

1,1 eens over wat anders hebben dan over bestuurlijke vernieuwing," zo zegt gege\ en om de partijorganisatie ve 
hij in het hiervoor al genoemde interview in Trouw. "D66 wordt altijd discussie in de partij te verbeteren 
hiermee geassocieerd. Van die fixatie wil ik af. We hebben een veel bre- Uitgewerkt in het pamflet 'Het hoofd 
dere agenda."  19  De koerswijziging die Dittrich hiermee aankondigt, is een °P 10 juni 2002 is gepresenteerd. D 
belangrijk signaal. Hoe belangrijk zal pas in 2005 blijken, betreft punten als de politieke koers 

Het congres kiest de 40-jarige Sophie in 't Veld als lijsttrekker bij de i) de uitgangspunten, de rol van  ft  
verkiezingen voor het Europees Parlement, die in juni 2004 zullen wor- lmg Tijdens het najaarscongres in n 
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belangrijke delen van ons programma den gehouden. In 't Veld verslaat in acht (!) stemrondes met 471 van de 
630 stemmen de twee zittende Europarlementariers Bob van den Bos en 

r niet gerust op. Het congres neemt een Johanna Boogerd. 
aerfractie wordt opgeroepen een "stevi- 
igen de conservatieve geluiden uit dit PIJNLIJKE INGREPEN 
op de standpunten van (ministers van) 

en van drugsbeleid, privacy, veiligheid Sinds het najaarscongres in 2002 is de Wageningse burgemeester 
De motie geeft aan dat er bij de achter- Alexander Pechtold partijvoorzitter van D66. Zijn voorganger in die func- 
igen vrijzinnige, sociaal-liberale geluid  tie,  Gerard Schouw, heeft Pechtold gevraagd om partijvoorzitter te wor- 
oort de fractie dan ook aan om "maxi- den op advies van toenmalig partijleider  Thom  de Graaf, die Pechtold nog 
,alisme om de eigen sociaal-liberale lijn kent uit de tijd dat ze allebei actief waren in de Leidse politiek. De Graaf 
koers van het kabinet te corrigeren. „17 ziet Pechtold als een groot politiek talent. De Graaf: "In 1998 hebben Els 
een uiting van zorg, maar wordt door Borst en ik serieus overwogen om hem te vragen om staatssecretaris van 

Interpreteerd als kritiek, maar juist als Cultuur te worden. Maar hij was nog maar nog kort wethouder in Leiden. 
Maar ik had wel het gevoel: dit is een groot talent dat we moeten koeste- 

es ook uitgebreid stil bij wat hij noemt ren. „20 Als Gerard Schouw aan Pechtold vraagt om partijvoorzitter te 
t en verdraagzaamheid" in de samenle- worden, zit daar dus een idee achter: de Wageningse burgemeester naar 

Den Haag halen om ervaring op te doen. Pechtold zelf voelt er in eerste 
instantie helemaal niets voor om deze stap te zetten. Zijn hart ligt bij de  

dens  te bespeuren waar ik mij zorgen lokale politiek. "ik wilde helemaal niet naar Den Haag, dat vond ik alle- 
id  is niet in balans met het nemen van maal veel te abstract. ik heb twee keer geweigerd. Pas de derde keer heb 
ttstaat er een rauwheid in de samenle- ik ja gezegd.  „21  Maar het partijvoorzitterschap kan Pechtold niet echt 

een samenleving waar mensen wor- boeien, zo geeft hij zelf toe: "Een Organisatie aansturen, in de apolitieke 
Lng, is het einde zoek. Of waar mensen zin, dat is niet mijn grootste hobby. Zorgen dat congressen goed verlopen 
rerkeerde geloof hebben, de verkeerde en zo, je zit wel dicht op het vuur, maar dat is niet mijn ding. Als het aan 
e op het verkeerde moment op de ver- mij had gelegen, was ik nooit voorzitter geworden. „22 Omdat Pechtold 
hronische gebrek aan respect en ver- weinig interesse heeft voor het besturen van de partij, is niet hij, maar 
tten wij in elk geval niet bang zijn om penningmeester Frans van Drimmelen degene die de dagelijkse bestuurs- 
rit te steken Juist een partij als D66 aangelegenheden voor zijn rekening neemt Pechtold ik was het gezicht 
Die balans tussen vrijheid en verant dat de p3rti3 op congressen moest verkopen en die relaties tussen be- 

windslieden en de fractievoorzitter in de gaten hield maar niet veel meer.  
Frans deed verder alles .„23 

Dittrich amper aandacht aan de demo- Eénvan de belangrijkste taken waarvoor het nieuwe bestuur onder 
dnet, in de persoon van vicepremier De leidingVan het duo Pechtold/Van Drimmelen zich gesteld ziet, is de ver- 
te keuze. Dittrich wil namelijk af van de nieuwinb van de partijorganisatie van D66. Tijdens het voorjaarscongres 
;che vernieuwing. "Ik wil het ook wel in februari 2002 hebben de democraten het landelijk bestuur opdracht 
over bestuurlijke vernieuwing," zo zegt gegeven om de partijorganisatie vergaand te vernieuwen en de interne 
interview in Trouw. "D66 wordt altijd discussie in de partij te verbeteren. Het bestuur heeft deze voorstellen 
katie wil ik af. We hebben een veel bre- uitgewerkt in het pamflet 'Het hoofd koel, maar met de vuist op tafel', dat 

die Dittrich hiermee aankondigt, is een op 10 juni 2002 is gepresenteerd. De vernieuwingsagenda in dit pamflet 
zal pas in 2005 blijken, betreft punten als de politieke koers en meningsvorming, de verankering 
Sophie in 't Veld als lijsttrekker bij de van de uitgangspunten, de rol van leden en niet-leden en talentontwikke- 
arlement, die in juni 2004 zullen wor-  ling.  Tijdens het najaarscongres in november 2002 heeft hierover besluit- 
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vorming plaatsgevonden. Een aantal voorstellen van het bestuur is toen 
afgewezen of gewijzigd. Bovendien was het congres zo druk bezocht 
(met lange wachtrijen tot gevolg) dat veel leden niet op tijd waren om de 
discussie over de vernieuwingsvoorstellen bij te wonen. Op het voor-
jaarscongres in 2003 zijn de meeste bestuursvoorstellen alsnog aangeno-
men. 

Eén van de maatregelen die worden genomen, is de integratie (al eind 
2002 doorgevoerd) van het Landelijk Secretariaat, het Wetenschappelijk 
Bureau en het Opleidingscentrum van D66. Het Landelijk Secretariaat, 
dat verantwoordelijk is voor onder andere de ledenadministratie, het par-
tijorgaan Democraat en de website, wordt omgedoopt tot Servicecentrum, 
het Wetenschappelijk Bureau gaat voortaan als Kenniscentrum door het 
leven. Deze integratie is in feite een bezuinigingsoperatie, die noodzake-
lijk is geworden door de terugval in het aantal Tweede Kamerzetels. 
Sinds 1994 is in twee regeerperioden het aantal zetels van D66 in de 
Tweede Kamer afgenomen van 24 naar veertien en vervolgens naar ze-
ven. Op  22 januari is daar opnieuw een zetel afgegaan. Ieder verlies bete-
kent een daling van de subsidie die D66 ontvangt en dit heeft enorme 
gevolgen gehad voor de financiële positie van de partij. Ook de daling 
van de contributie-inkomsten draagt ertoe bij dat de financiële situatie 
van D66 niet rooskleurig is. Dit ondanks het feit dat het aantal leden van 
D66 stijgt. In 2002 is het aantal leden van de partij met 550 gegroeid tot 
12.327 aan het einde van het jaar. En ondanks het feit dat begin 2003 
enkele honderden leden hun lidmaatschap opzeggen vanwege de deelna-
me van D66 aan het tweede kabinet-Balkenende, stijgt het ledental in de 
eerste helft van 2003 opnieuw met tien procent tot 14.000. De verwach-
ting is dat door de toevloed van leden de contributie-inkomsten in 2003 
zullen stijgen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. In maart 2003 consta-
teert het landelijk bestuur dat het ledental stijgt, maar dat de gemiddelde 
contributie sterk daalt. De oorzaak daarvan wordt gezocht in de lagere 
leeftijd van de nieuwe leden en de economische achteruitgang, die men-
sen ertoe aanzet een lager bedrag aan contributie te betalen. De prognose 
in maart is dat de partij hierdoor 100.000 euro minder aan contributie zal 
ontvangen dan aanvankelijk was geraamd.  24  Bovendien kantelt het beeld 
wat het ledenaantal betreft halverwege 2003. Vanaf dat moment heeft 
D66 meer opzeggers dan aanmelders. Er komen nog wel veel jonge leden 
bij, vooral als gevolg van het combinatielidmaatschap met de Jonge De-
mocraten, maar veel oude leden zeggen hun lidmaatschap op, uit onvrede 
met het kabinetsbeleid. 25 

Bij de eerdere verliezen zijn de gevolgen altijd opgevangen door te 
bezuinigen en door het personeelsbestand via 'natuurlijk verloop' te ver-
kleinen. Na de laatste verkiezingsnederlaag is de situatie echter veran-
derd. De begroting voor 2004 zou al moeilijk sluitend te krijgen zijn ge- 
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ntal voorstellen van het bestuur is toen weest als er niet opnieuw een kosten verslindende verkiezingscampagne  
lien  was het congres zo druk bezocht nodig was geweest. Maar nu zijn verdergaande maatregelen nodig. Het 
dat veel leden niet op tijd waren om de probleem is echter dat het personeel van het Servicecentrum al overbelast 

'oorstellen bij te wonen. Op het voor- is (omdat er geen geld is om hij tijdelijke piekbelasting, zoals bij verkie- 

ste bestuursvoorstellen alsnog aangeno- zingen, extra tijdelijk personeel aan te trekken), de ledenadministratie 
draait op zwaar verouderde software, de kantoorvoorzieningen zijn hard 

orden genomen, is de integratie (al eind aan vervanging toe en er is grote behoefte aan een nieuwe website. Maar 
dijk Secretariaat, het Wetenschappelijk er is geen geld. Het landelijk bestuur neemt eind januari 2003 dan ook, 
n van D66. Het Landelijk Secretariaat, "met grote tegenzin", een ingrijpend besluit: een deugdelijke ledenadmi- 
r andere de ledenadministratie, het par- nistratie, het kunnen opvangen van piekbelasting en de andere noodzake- 

:e, wordt omgedoopt tot Servicecentrum, lijke investeringen gaan voor.26  De kantoorruimte van D66 aan de  
it  voortaan als Kenniscentrum door het Noordwal in Den Haag wordt ingekrompen, het partijorgaan Democraat 

een bezuinigingsoperatie, die noodzake- verschijnt vanaf begin 2003 als een eenvoudige - en goedkope - krant 
ial in het aantal Tweede Kamerzetels, van vier pagina's en de ledenadministratie wordt overgeheveld naar een 

ioden het aantal zetels van D66 in de administratiekantoor. Het landelijk bestuur doet dit "in het besef dat der- 

4 naar veertien en vervolgens naar ze- gelijke maatregelen niet mogelijk zijn zonder gedwongen ontslagen". 27 

w een zetel afgegaan. Ieder verlies bete- Vijf personeelsleden van het Servicecentrum worden ontslagen en één 

die D66 ontvangt en dit heeft enorme tijdelijk contract wordt niet verlengd. De reorganisatie is door pen- 
le positie van de partij. Ook de daling ningmeester Van Drimmelen en de directeur van het Servicecentrum, 

aagt ertoe bij dat de financiële situatie Willem Steetskamp, voorbereid. Van Drimmelen: "Bij zeven zetels was 

)ndanks het feit dat het aantal leden van dat eigenlijk al aan de orde. Maar we hebben er nog even mee gewacht en 

[eden van de partij met 550 gegroeid tot toen we bij de verkiezingen weer een zetel verloren, toen kon het echt 
ar. En ondanks het feit dat begin 2003 niet meer. De dag dat we de reorganisatie aankondigden was geen leuke 

aatschap opzeggen vanwege de deelna- dag. Niet voor mij, niet voor Willem maar voor de medewerkers helemaal 
net-Balkenende, stijgt het ledental in de niet. We lieten het meteen aan iedereen persoonlijk weten. Dat was echt 
et tien procent tot 14.000. De verwach- heel erg. Er was ook behoorlijk wat weerstand tegen. Ook omdat we het 
leden de contributie-inkomsten in 2003 niet vooraf met het personeel hadden besproken.  „28  Door de ontslagen 
t het geval te zijn. In maart 2003 consta- vermindert het totale personeelsbestand van het Servicecentrum van zes- 
ledental stijgt, maar dat de gemiddelde tien naar tien medewerkers, een inkrimping van ruim een derde. Het per- 

ak daarvan wordt gezocht in de lagere soneel van het Servicecentrum heeft grote twijfels over de uitbesteding 
Ie economische achteruitgang, die men- van de ledenadministratie. "We houden ons hart vast. De ledenadmi- 
aan contributie te betalen. De prognose mstratie wordt de deur uit gedaan alsof we 'een' vereniging zin. Maar het 

100.000 euro minder aan contributie zal is het hart  van de club," zo laten ze Van Drimmelen weten.2  De zorgen 
geraamd.  24  Bovendien kantelt het beeld van het personeel zijn terecht; de reorganisatie van het Servicecentrum 
erwege 2003. Vanaf dat moment heeft zal maandenlang een "punt van zorg" blijven en het uitbesteden van de 
Iers. Er komen nog wel veel jonge leden ledenadministratie blijkt al snel een vergissing (waarover later meer). 30 
rnbinatielidmaatschap met de Jonge De- De reorganisatie heeft ook vergaande gevolgen voor het wetenschap- 
:eggen hun lidmaatschap op, uit onvrede pehjk bureau van D66. Iedere politieke partij heeft zo'n wetenschappelijk 

bureau, een soort 'denktank' die de partij inhoudelijk ondersteunt en 
de gevolgen altijd opgevangen door te werkt aan de ontwikkeling van het gedachtegoed. Veelal bestaat zo'n 
sbestand via 'natuurlijk verloop' te ver- wetenschappelijk bureau uit hooguit enkele medewerkers. Het weten- 
snederlaag is de situatie echter veran- schappelijk bureau van D66 heet vanaf de reorganisatie Kenniscentrum 

u al moeilijk sluitend te krijgen zijn ge- D66. De taak van het Kenniscentrum is niet gelegen in de politieke stra- 
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tegie van de partij en de dagelijkse standpuntbepaling van de Tweede sies op de  online  platforms van sterk 
Kamerfractie, maar in het nadenken over en doorontwikkelen van het inbreng van experts blijkt minimaal 
gedachtegoed van de partij. Daartoe worden wetenschappelijke kennis en deskundigheid aanwezig. De  'virtue  
de kennis en expertise van deskundigen verzameld en vertaald naar voor \\ el  open en toegankelijk en juist da 
de partij bruikbare producten. Ook worden publicaties verzorgd en debat- direct te laten meediscussiëren over 
ten georganiseerd. De middelen daarvoor zijn echter uiterst beperkt. Eén de ateliers tot een succes te maken, 
vaste medewerker en wat stagiaires moeten het Kenniscentrum draaiende nodig', waarbij wordt geïnvesteerd 
houden. politieke actualiteit. Erg relevant is 

De reorganisatie betekent het einde van de zogeheten 'SWB- het oolc mag klinken: ruim voor de e 
werkgroepen' (SWB staat voor stichting wetenschappelijk bureau), werk- te van D66  online  gegaan. De  'virtu  
groepen waarin leden met interesse voor of kennis over een bepaald  on-  geheel van de website verdwenen. 
derwerp een bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling evaluatie. Maar de  online  ontmoetin, 
van de partij. Om het debat binnen D66 in goede banen te leiden worden den niet meer. Het landelijk bestuur 
twee nieuwe structuren in het leven geroepen. De SWB-werkgroepen doen: "Op dit moment is het raadz 
worden vervangen door 'platforms': groepen leden die zich concentreren herstart van de virtuele ateliers", zo 
rond een bepaald inhoudelijk thema. De platforms krijgen dezelfde be-  tie.  
voegdheden als de (geografische) afdelingen van de partij, zoals het recht Al met al betekenen de veranth 
om op een partijcongres moties en amendementen in te dienen.  31  In te- ideeën\orming binnen D66 (de fac 
genstelling tot de SWB-werkgroepen, waarvan de werkzaamheden geco- minder ondersteuning ) dat de sla 
ordineerd werden door het Wetenschappelijk Bureau, worden de plat- neemt.  
forms  'zelfsturend', waardoor het ingekrompen Kenniscentrum er minder 
werk aan heeft.32  Van de oude SWB-werkgroepen zullen er uiteindelijk MEER ORGANIS. 

vier zich omvormen tot platform: internationale zaken, internationale 
veiligheid en defensie, volksgezondheid en duurzame ontwikkeling. Bij de wijziging van de statuten en 

De tweede structuur speelt in op de toegenomen behoefte om via in- flajaarscongres in 2002 is de omvan 
temet kennis en informatie uit te wisselen. Hiertoe worden 'virtuele  ate-  Zeven leden. Tevens is de mogelijkhi  
hers'  in het leven geroepen. Deze digitale discussiegroepen zijn er voor stuursleden te benoemen. Al snel bli  
online  discussie en gedachtevorming over actuele onderwerpen onder \\iiigsvoorstellen  uit 'Het hoofd km 
leiding van een moderator. Het eerste 'virtuele atelier' dat in 2003 op de vraagt dan de zeven bestuursleden a 
website d66.nllopinie wordt geopend, gaat oven de oorlog in Irak. Later bestuur onder leiding van partijvooi 
zullen ook discussies over onder meer duurzaamheid en marktwerking, jecthestuursleden te benoemen. Eén 
gezond ouder worden, vrijheid van onderwijs en kenniseconomie worden houden met de herinrichting van he 
georganiseerd. Ook de 'virtuele ateliers' hebben het recht van motie en konit er een projectbestuurslid dat e 
amendement. Deelnemers aan een 'virtueel atelier' kunnen elkaar natuur- DÔÔ aanwezige deskundigheid beter 
lijk ook fysiek ontmoeten en leden houden de mogelijkheid om op eigen Stuurslid krijgt de taak de informatie 
initiatief een (fysieke) groep te vormen, alleen worden dergelijke initia- teren. Tot slot wordt er een projec 
tieven niet meer door het Kenniscentrum ondersteund.33  

35 aaiigesteld. 

De 'virtuele ateliers' zijn echter geen lang leven beschoren. Als de A vrij snel nadat de reorganisati 
thematische ontmoetingsplekken op de website begin 2005 worden ge- trekt directeur Willem Steetskamp 
evalueerd, luidt de conclusie dat doel, het ontwikkelen van inhoudelijke J-lekker.  die echter pas in november 
voorstellen en het leveren van een bijdrage aan het "wetenschappelijke iiiaaiiden heeft het Servicecentrum 
discours" in de partij, niet is gerealiseerd. Enkele 'virtuele ateliers' zijn Projecten die het landelijk bestuur h 
"redelijk succesvol" geweest, maar over het algemeen waren de discus- aaiisturirig van de medewerkers  vi  
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sies op de  online  platforms van sterk wisselend niveau. De respons op de 
inbreng van experts blijkt minimaal en in veel discussie was te weinig 
deskundigheid aanwezig. De 'virtuele ateliers' zijn volgens de evaluatie 
wel open en toegankelijk en juist daarom "geschikt om geïnteresseerden 
direct te laten meediscussiëren over een specifiek onderwerp". Maar om 
de ateliers tot een succes te maken, is "meerjarig een flinke inspanning 
nodig", waarbij wordt geïnvesteerd op bekendheid en aansluiting bij de 
politieke actualiteit. Erg relevant is de evaluatie niet. Want hoe vreemd 
het ook mag klinken: ruim voor de evaluatie, in 2004, is de nieuwe websi-
te van D66  online  gegaan. De 'virtuele ateliers' zijn bij die gelegenheid 
geheel van de website verdwenen. "Om technische redenen", aldus de 
evaluatie. Maar de  online  ontmoetingsplekken functioneren dus al maan-
den niet meer. Het landelijk bestuur is ook niet van plan daar iets aan te 
doen: "Op dit moment is het raadzaam geen prioriteit te geven aan een 
herstart van de virtuele ateliers", zo luidt de eindconclusie van de evalua-
tie. 34 

Al met al betekenen de veranderingen in de organisatie van en de 
ideeënvorming binnen D66 (de facto minder mensen, minder geld en 
minder ondersteuning ) dat de slagkracht van de partijorganisatie af-
neemt. 

MEER ORGANISATIEPERIKELEN 

Bij de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement op het 
najaarscongres in 2002 is de omvang van het landelijk bestuur beperkt tot 
zeven leden. Tevens is de mogelijkheid gecreëerd om tijdelijke projectbe-
stuursleden te benoemen. Al snel blijkt dat de uitvoering van de vernieu-
wingsvoorstellen uit 'Het hoofd koel, maar met de vuist op tafel' meer 
vraagt dan de zeven bestuursleden aankunnen. In januari 2003 besluit het 
bestuur onder leiding van partijvoorzitter Pechtold daarom om vier pro-
jectbestuursleden te benoemen. Eén projectbestuurslid zal zich gaan bezig 
houden met de herinrichting van het interne debat binnen de partij. Ook 
komt er een projectbestuurslid dat een plan zal ontwikkelen om de binnen 
D66 aanwezige deskundigheid beter te organiseren. Het derde projectbe-
stuurslid krijgt de taak de informatievoorziening binnen de partij te verbe-
teren. Tot slot wordt er een projectbestuurslid 'permanente campagne' 
aangesteld. 35 

Al vrij snel nadat de reorganisatie van het partijbureau is gestart, ver-
trekt directeur Willem Steetskamp. Hij wordt opgevolgd door Aletta 
Hekker, die echter pas in november 2003 aantreedt. In de tussenliggende 
maanden heeft het Servicecentrum geen directeur. Hierdoor verlopen de 
projecten die het landelijk bestuur heeft geïnitieerd uiterst moeizaam. De 
aansturing van de medewerkers van het Servicecentrum schiet tekort, 
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projectbestuursleden missen een aanspreekpunt, afspraken worden niet 
nagekomen en resultaten blijven deels uit, tot frustratie van de betreffende 
proj ectbestuursleden. 36 

Eén van de projecten waar door het landelijk bestuur veel belang 
wordt gehecht, is het project informatievoorziening. De ledenadministra-
tie van de partij wordt met een sterk verouderd systeem bijgehouden. Dit 
is bij de reorganisatie uitbesteed aan een extern administratiekantoor, 
maar daarover bestaat veel onvrede. Verder is er een zogenaamd 'kennis-
en kundebestand', waarin gegevens zijn opgeslagen die leden hebben 
verstrekt over hun kennis en werkervaring. De gegevens in dit bestand 
zijn echter niet meer actueel. Het landelijk bestuur wil een nieuwe infor-
matie-infrastructuur die "de ruggengraat van de partij kan vormen."37  
Daar wordt ook de website van de partij bij betrokken. De website is niet 
alleen een belangrijk instrument om leden en niet-leden te informeren 
over standpunten, bijeenkomsten en publicaties, maar kan ook worden 
gebruikt als communicatie- en discussieplatform. Ook kan de ledenadmi-
nistratie via de website toegankelijk worden gemaakt, zo is het idee. Le-
den kunnen dan  online  hun gegevens inzien en wijzigen. 38 

Al vrij snel nadat de ledenadministratie aan een administratiekantoor 
is uitbesteed, wordt duidelijk dat dit geen gelukkige keuze is geweest. Het 
administratiekantoor voldoet in de verste verten niet aan de wensen van 
de partij, tot grote frustratie van de medewerkers van het Servicecentrum, 
die alle klachten van de leden moeten opvangen.  39  Omdat de samenwer-
king met het administratiekantoor om "voortdurende aandacht voor het 
prestatieniveau" vraagt, gaat projectbestuurslid Wendy de Wild op zoek 
naar een alternatief, maar dat leidt niet tot resultaat.  40  Ook na herhaalde 
pogingen van het landelijk bestuur van D66 om nadere afspraken te ma-
ken over de dienstverlening van het administratiekantoor, is er geen zicht 
op verbetering. Eind augustus 2004 wordt het faillissement van het admi-
nistratiekantoor uitgesproken. D66 is daar niet van tevoren (en ook niet 
achteraf) door het kantoor over ingelicht. Bestuursleden vernemen het 
nieuws via de pers.  41  De gang van zaken is voor het bestuur van D66 
aanleiding om zich te oriënteren op een ander administratiekantoor.  42  De 
uitkomst van deze exercitie is echter dat de ledenadministratie per 1 janu-
ari 2005 weer terug komt naar het Servicecentrum (dan inmiddels omge-
doopt tot Landelijk Bureau). Eigen medewerkers zullen de ledenadmi-
nistratie weer zelf gaan uitvoeren. 43 

Een ander onderdeel van het project informatievoorziening, het ont-
wikkelen van een nieuwe website, is wel succesvol. Vanaf mei 2004 heeft 
D66 een geheel nieuwe website, die overzichtelijker en makkelijker te 
beheren is. Alleen functioneren nog niet alle onderdelen van de nieuwe 
website. Zo is er nog geen koppeling met de ledenadministratie en vragen 
onder meer de archieffunctie en de mailinglist om aanvullende financie- 

ZORGEN OVI 

ring, waardoor de website duurder ui 
voor de afdelingen van de partij w 
bouwen, vraagt om enkele tienduizen 

[let nieuwe landelijk bestuur wil 
betrokkenheid van de leden en mede 
in bet leven geroepen. Doel van het 
willigerspool' evenals het creëren  vi  
binnen de partij als daarbuiten (bijvo 
functies) beter te laten aansluiten bij 
iicii de partij.  45  Projectbestuurslid G 
van een 'digitaal prikbord' waar vn 
bij elkaar gebracht kunnen worden t 
\vebsite van de partij. Maar de mog 
via de bestaande website van D66 
wenst.4  Bovendien vragen de ideei 
mogelijkheden daartoe zijn beperkt. 
juli 2004 over de budgetaanvraag v 
besloten de aanvraag inhoudelijk we 
Dat betekent dat het Servicecentrum 
derboud van het nieuwe kennisbesti 
evenals de communicatie moet verzi 
willigerspool op zich moet nemen, i 

(en dus personele) ruimte krijgt.  47 
 Hi  

wekken dat eind 2004 weinig conci 
Wenste kennisbestand is nog niet op 
capaciteit voor de coördinatie van F 
wezen en de opgezette training vr 
gestopt. Ook de voorgestelde 'referei 
gaan dragen voor de ontwikkeling 
niet van de grond gekomen. De ambi 
resultaten mager", concludeert proj 
zijn vc eliswaar allerlei "steekhouden 
tiegere I ateerde en budgettaire redenei 
maar, zo schrijft Wijers in nauwelijk 
landelijk bestuur "het resultaat is een 
turele opzet van het vrijwilligersma: 
deze zou niet als project moeten wo 
Prioriteit moeten zijn, bovenaan de 
\ rij\viliigersmanagement is een belar 
Politieke partij. 08 

Ook het project permanente  cam  
Partij voorzitter Pechtold kondigde h 
aan: ecn 'permanente campagne' om 

80 



)E AFGROND ZORGEN OVER DE KOERS 

aanspreekpunt, afspraken worden niet ring, waardoor de website duurder uitpakt dan verwacht. Ook het idee om 
els uit, tot frustratie van de betreffende voor de afdelingen van de partij websites met dezelfde vormgeving te 

bouwen, vraagt om enkele tienduizenden euro's extra.  44 

oor het landelijk bestuur veel belang Het nieuwe landelijk bestuur wil de nadruk leggen op de binding en 
matievoorziening. De ledenadministra- betrokkenheid van de leden en mede daarom is het project deskundigheid 
rk verouderd systeem bijgehouden. Dit in het leven geroepen. Doel van het project is het opzetten van een 'vrij- 
aan een extern administratiekantoor, willigerspool' evenals het creëren van een structuur om vacatures, zowel 

e. Verder is er een zogenaamd 'kennis- binnen de partij als daarbuiten (bijvoorbeeld voor belangrijke bestuurlijke 
ns zijn opgeslagen die leden hebben functies) beter te laten aansluiten bij de deskundigheid en het talent bin- 
icervaring. De gegevens in dit bestand ilen de partij. 

 45 
 Projectbestuurslid Gea Wijers werkt diverse ideeën uit, 

landelijk bestuur wil een nieuwe infor- van een 'digitaal prikbord' waar vraag naar en aanbod van vrijwilligers 
engraat van de partij kan vormen. „37 bij elkaar gebracht kunnen worden tot een pagina 'Kennisbestand' op de 
partij bij betrokken. De website is niet website van de partij. Maar de mogelijkheden om dergelijke informatie 

om leden en niet-leden te informeren via de bestaande wbsite van D66 te ontsluiten zijn beperkter dan ge- 
en publicaties, maar kan ook worden wenst .46  Bovendien vragen de ideeën om een financiële impuls en de 
3ussieplatform. Ook kan de ledenadmi- mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Nadat het landelijk bestuur zich in 
jk worden gemaakt, zo is het idee. Le- juli 2004 over de budgetaanvraag voor het project heeft gebogen, wordt 
ns inzien en wijzigen. 38 besloten de aanvraag inhoudelijk wel, maar financieel niet te honoreren. 
dnistratie aan een administratiekantoor Dat betekent dat het Servicecentrum van de partij wel het beheer en  on- 
it  geen gelukkige keuze is geweest. Het derhoud van het nieuwe kennisbestand voor zijn rekening moet nemen, 
verste verten niet aan de wensen van evenals de communicatie moet verzorgen en de coördinatie van de vrij- 
medewerkers van het Servicecentrum, willigerspool op zich moet nemen, maar daarvoor géén extra financiële 

eten opvangen.  39  Omdat de samenwer- (en dus personele) ruimte krijgt.  47  Het hoeft dan ook weinig verbazing te 
om "voortdurende aandacht voor het wekken dat eind 2004 weinig concrete resultaten zijn behaald. Het ge- 

ctbestuurslid Wendy de Wild op zoek wenste kennisbestand is nog niet opgeleverd, een verzoek om structurele 
t niet tot resultaat.  40  Ook na herhaalde capaciteit voor de coördinatie van het vrijwilligersmanagement is afge- 

van D66 om nadere afspraken te ma- wezen en de opgezette training vrijwilligersmanagement is voortijdig 
rt administratiekantoor, is er geen zicht gestopt. Ook de voorgestelde 'referentiecommissie', die zorg zou moeten 
4 wordt het faillissement van het admi- gaan dragen voor de ontwikkeling van politiek en bestuurlijk talent, is 

is daar niet van tevoren (en ook niet niet van de grond gekomen. De ambities waren hoog, maar "de zichtbare 
Lngelicht. Bestuursleden vernemen het resultaten mager", concludeert projectbestuurslid Wijers eind 2004. Er 
m zaken is voor het bestuur van D66 zijn weliswaar allerlei "steekhoudende organisatietechnische, competen- 
p een ander administratiekantoor. 42 De tiegerelateerde en budgettaire redenen" waarom de resultaten tegenvallen, 
er dat de ledenadministratie per 1 janu- maar, zo schrijft Wijers in nauwelijks verhullende bewoordingen aan het 
Servicecentrum (dan inmiddels omge- landelijk bestuur "het resultaat is een reden voor bezorgdheid: geen struc- 

ru medewerkers zullen de ledenadmi- turele opzet van het vrijwilligersmanagement. Een belangrijke zaak als 
deze zou niet als project moeten worden gezien, het zou een structurele 

)roject informatievoorziening, het ont- prioriteit moeten zijn, bovenaan de bestuurlijke agenda. Professioneel 
is wel succesvol. Vanaf mei 2004 heeft vrijwilligersmanagement is een belangrijke overlevingsstrategie voor een 
die overzichtelijker en makkelijker te politieke partij ,08  

Dg  niet alle onderdelen van de nieuwe Ook het project permanente campagne verloopt allesbehalve soepel. 
ng met de ledenadministratie en vragen Partijvoorzitter Pechtold kondigde het op het najaarscongres in 2002 al 
.e mailinglist om aanvullende financie- aan: een 'permanente campagne' om D66 ook in de periodes tussen ver- 
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kiezingen in zichtbaar te laten zijn. Na een reeks teleurstellende verkie- Van Haegen. Deze twee jonge VVD 
zingsnederlagen hoopt het bestuur dat een permanente campagne kan wens uitgesproken de VVD te wi 
helpen het tij te keren. Ook draagt het bij aan de binding van (nieuw) Schultz heeft de VVD teveel een "W 
leden die voor de partij actief willen zijn.  49  Het idee van een permanente een "sleets merk". De partij moet v 
campagne is niet nieuw. Politieke partijen proberen met enige regelmaat koers varen en fuseren met D66 en 4 

zoiets als een permanente campagne op te zetten om de ook buiten regu- van Maurice de Hond blijkt een fusie 
here verkiezingscampagnes zichtbaar te laten zijn. De democraten hebben de helft van de VVD-stemmers te ku 
in 1997 al eens geprobeerd om zo'n permanente campagne op te zetten. 50 zou twintig procent voorstander zijn 
Meestal heeft zo'n poging maar een tijdelijk effect. Het is nou eenmaal en.57  
niet eenvoudig om leden gemotiveerd te houden in perioden waarin er Het pleidooi om één grote socia 
niets 'op het spel staat'. Succesvoller zijn min of meer permanente  cam-  een moment dat de VVD zoekende 
pagnes op lokaal niveau, waar D66-afdelingen ook tussen verkiezingen in slaat voor een belangrijke keuze: zo 
met kleinschalige activiteiten over lokale thema's zichtbaar kunnen zijn. op die nu op de LPF stemmen en 
Toch is het idee voor een landelijke permanente campagne opgenomen in rechtse VVD aangetrokken zouden k 
de vernieuwingsagenda 'Het hoofd koel, maar met de vuist op tafel'. politieke midden waar zich een g 
Projectbestuurslid Theo  Veltman  krijgt tot taak zowel op landelijk niveau liberale kiezers bevindt? Zoals Rutte 
initiatieven te ontplooien om de zichtbaarheid van D66 te vergroten, als bepleiten, zo maken andere VVD 'ei 
om lokale afdelingen van D66 te stimuleren en helpen bij het opzetten [iel'-liberale gedachtegoed. En ook v 
van campagneactiviteiten buiten verkiezingstijd.  51  De relatie tussen pro- de VVD, wordt er al jaren op gehan 
jectbestuurslid  Veltman  en de rest van het landelijk bestuur verloopt ech- Se, conservatieve koers moet gaan 
ter zeer stroef. Volgens  Veltman  zijn de verwachtingen over en weer niet VVD electorale winst te behalen z 
duidelijk en  Veltman  voelt zich door het bestuur niet serieus genomen. binnen de VVD steeds luider: een g 
Dit leidt begin 2004 tot een escalatie tijdens een vergadering van het lan- van de VVD bestaat uit aanhangers 
delijk bestuur, waarna  Veltman  overweegt om op te stappen.  52  Tot een amd order en een stringent asielbelei 
breuk komt het niet, maar het landelijk bestuur besluit wel dat het be- [)e koersdiscussie is vooral een 
stuurslid communicatie en de penningmeester samen de verdere voort- bekend wordt dat VVD en D66 e 
gang van het project permanente campagne zullen "bewaken en waar Leden van D66 zouden ook lid moe 
nodig sturen".5  Er zullen duidelijkere afspraken worden gemaakt over de dersom. Volgens de Volkskrant zou I 
initiatieven die het kernteam nemen, wat daarvan de kosten zijn en welke enthousiast zijn over dit door VVD-1 
ondersteuning van het bestuur en het Servicecentrum nodig zijn. In mei Lou D66-partijvoorzitter Pechtold z 
loopt het project alsnog naar tevredenheid en krijgt  Veltman  waardering een fusie van VVD en D66.58  Maar 
voor de wijze waarop hij zijn team van vrijwilligers enthousiast en be- het niet het meest geschikte momeni 
trokken houdt.  54  Het resultaat is onder meer een website waar afdelingen  nicer  affiniteit met het liberale geda 
ideeën kunnen uitwisselen en een 'kernteam' van zo'n twintig leden dat \er\vantschap met de PvdA. Als de 
in de loop van 2004 actief is om afdelingen te helpen hoe ze ideeën kun- dat laatste deel van de achterban k 
nen genereren en mensen kunnen mobiliseren. 55 t\\eede  kabinet-Balkenende heeft ve 

U van de partij rekenen, al aan het 
vvD66? lijk raagtekens gezet bij het in hun 

Mei] vraagt zich waarom 'hun' D6 
Eind januari 2004 verschijnt er op de website van D66 een  banner  met de Uit t ocht van dissidente partijleden is 
tekst: "Net als Mark en  Melanie  op zoek naar een sociaal-liberale partij? de loyaliteit van deze groep democra 
Word dan lid van D66!" De  banner  is een reactie op de uitspraken van ring tot de VVD zal de D66-top dit d 
twee staatssecretarissen van de VVD, Mark Rutte en  Melanie  Schultz- "eIvreemden. Voorlopig is het ook n 
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jn. Na een reeks teleurstellende verkie- Van Haegen. Deze twee jonge VVD'ers hebben in dagblad Het Parool de 
ur dat een permanente campagne kan wens uitgesproken de VVD te willen vernieuwen. Volgens Rutte en 
Lgt het bij aan de binding van (nieuw) Schultz heeft de VVD teveel een "Wassenaarse uitstraling" en is de partij 

49  len zijn. Het idee van een permanente een "sleets merk". De partij moet volgens hen een meer sociaal-liberale 
partijen proberen met enige regelmaat koers varen en fuseren met D66 en delen van de PvdA .56  Uit een peiling 

ne op te zetten om de ook buiten regu- van Maurice de Hond blijkt een fusie met D66 op de steun van maar liefst 
aar te laten zijn. De democraten hebben de helft van de VVD-stemmers te kunnen rekenen. Van de D66-stemmers 
'n permanente campagne op te zetten. 50 zou twintig procent voorstander zijn van het samengaan van beide partij- 
sen tijdelijk effect. Het is nou eenmaal en. 57 
veerd te houden in perioden waarin er Het pleidooi om één grote sociaal-liberale partij te vormen komt op 
)ller zijn min of meer permanente  cam-  een moment dat de VVD zoekende is naar de te varen koers. De VVD 
6-afdelingen ook tussen verkiezingen in staat voor een belangrijke keuze: zoekt de partij de conservatieve kiezers 
r lokale thema's zichtbaar kunnen zijn. op die nu op de LPF stemmen en die zich wellicht door een duidelijk 
e permanente campagne opgenomen in rechtse VVD aangetrokken zouden kunnen voelen, of richt ze zich op het 

>fd koel, maar met de vuist op tafel'. politieke midden waar zich een grote groep gematigde, meer links- 
[crjgt tot taak zowel op landelijk niveau liberale kiezers bevindt? Zoals Rutte en Schultz een sociaal-liberale koers 
dchtbaarheid van D66 te vergroten, als bepleiten, zo maken andere VVD'ers zich juist hard voor het conserva- 

stimuleren en helpen bij het opzetten tief-liberale gedachtegoed. En ook vanuit de JOVD, de kraamkamer van 
verkiezingstijd.  51  De relatie tussen pro- de VVD, wordt er al jaren op gehamerd dat de VVD een duidelijk recht- 
van het landelijk bestuur verloopt ech- se, conservatieve koers moet gaan varen. Juist op rechts zou voor de 
ijn de verwachtingen over en weer niet VVD electorale winst te behalen zijn. Dat conservatieve geluid wordt 
door het bestuur niet serieus genomen, binnen de VVD steeds luider: een gevolg van het feit dat de meerderheid 
itie tijdens een vergadering van het lan- van de VVD bestaat uit aanhangers van het vrije marktliberalisme,  law  
)verweegt om op te stappen.52  Tot een and order en een stringent asielbeleid. 
ndelijk bestuur besluit wel dat het be- De koersdiscussie is vooral een VVD-probleem, totdat eind januari 
nningmeester samen de verdere voort- bekend wordt dat VVD en D66 een dubbel lidmaatschap overwegen. 

campagne zullen "bewaken en waar Leden van D66 zouden ook lid moeten kunnen zijn van de VVD en an- 
kere afspraken worden gemaakt over de dersom. Volgens de Volkskrant zou D66-fractievoorzitter Dittrich ronduit 
sn, wat daarvan de kosten zijn en welke enthousiast zijn over dit door VVD-prominent Nijpels geopperde idee en 
het Servicecentrum nodig zijn. In mei zou D66-partijvoorzitter Pechtold zelfs niet afwijzend staan tegenover 

edenheid en krijgt  Veltman  waardering een fusie van VVD en D66.58  Maar voor een toenadering tot de VVD is 
im van vrijwilligers enthousiast en be- het niet het meest geschikte moment. Een deel van D66 heeft weliswaar 
nder meer een website waar afdelingen meer affiniteit met het liberale gedachtegoed, een ander deel voelt meer 
'kernteam' van zo'n twintig leden dat verwantschap met de PvdA. Als de democraten niet oppassen, raken ze 

ifdelingen te helpen hoe ze ideeën kun- dat laatste deel van de achterban kwijt. De deelname van D66 aan het 
mobiliseren. 55 tweede kabinet-Balkenende heeft veel D66'ers die zich tot de linkervleu- 

gel van de partij rekenen, al aan het twijfelen gebracht. Er worden open- 
vD66? lijk vraagtekens gezet bij het in hun ogen hardvochtige kabinetsbeleid en 

men vraagt zich waarom 'hun' D66 daarmee instemt. Tot een massale 
de website van D66 een  banner  met de uittocht van dissidente partijleden is het niet gekomen, maar erg sterk is 
p zoek naar een sociaal-liberale partij? de loyaliteit van deze groep democraten momenteel niet. Met de toenade- 
er is een reactie op de uitspraken van ring tot de VVD zal de D66-top dit deel van de achterban verder van zich 

TVD, Mark Rutte en  Melanie  Schultz- vervreemden. Voorlopig is het ook nog lang niet zo ver. De geschiedenis 
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kent diverse voorbeelden van toenadering tussen VVD en D66, zoals die slagen had. Niet om nog meer versi 
er ook waren tussen D66 en PvdA. Tot nu toe is daar nog nooit iets van maar juist ter versterking van het pi 
terecht gekomen. Dittrich spreekt onder andere r 

Terwijl in de media vrijelijk wordt gespeculeerd over een samengaan en Rutte, met een aantal prominen 
van VVD en D66, wordt achter de schermen gediscussieerd over de vraag politiek, waaronder televisiepreseni 
of de democraten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, die in ze zouden staan tegenover de vorm 
juni zullen worden gehouden, een lijstverbinding met de VVD moet aan- stemden kunnen worden samengeb 
gaan. Het landelijk bestuur heeft daar eind 2003 voor het eerst over gesp- voormalig minister van Economisc 
roken en loopt niet erg warm voor een lijstverbinding. "De nadelen (ima- als lijsttrekker van de nieuwe patti 
go) wegen zwaar. De vergrote kans op een zetel wordt klein geacht. Er ges oerd. In vertrouwelijkheid en 2 
zijn daarom weinig voordelen voor D66 aan een lijstverbinding." Het gesproken had. Met politici, maar 
bestuur vindt een lijstverbinding daarom "op dit moment niet oppor- En niet mensen van maatschappeli 
tuun".59  Lijsttrekker Sophie in 't Veld is wel voorstander van een lijstver- din g.' 67  Als er voldoende steun is 
binding. Zij wil de kans hoe klein ook - op een extra zetel niet laten gemeenteraadsverkiezingen in 2% 
liggen. En in ieder geval 'lekken' er bij een lijstverbinding VVD-D66 nieuwe partij, die Progressief-Libei 
geen restzetels naar andere partijen, zo redeneert In 't Veld. Het zou ook dan aan de Tweede Kamerverkiezir 
raar zijn, schrijft In 't Veld in een brief aan het landelijk bestuur, dat D66 ontdekt al snel dat de vorming van 
geen lijstverbinding met de VVD wil, terwijl de twee partijen in de  dig  is . Zodra het concreet wordt, w 
ELDR-fractie in het Europees Parlement wel samenwerken. 

60  Het lande- stuk terughoudender als het om r 
lijk bestuur vindt het echter "nog te vroeg om er een besluit over te ne- vergezicht was er enthousiasme v 
men" en acht het "verstandig als ook de lijsttrekker zich terughoudend in als liet ging over de oprichting  vi  
dezen opstelt."61  Uiteindelijk besluit het voorjaarscongres van de demo- Problemen al gauw op tafel. PolitE 
craten op voorstel van het partijbestuur om wel een lijstverbinding met de pat-tij . voelen zich al gauw genood 
VVD aan te gaan. Maar veel leden hebben er gemengde gevoelens bij, belijden. „68 
niet in de laatste plaats vanwege de 'eurosceptische' koers van de VVD.  Mel  zijn poging om tot een bu 
De lijstverbinding wordt vooral gezien als een 'zakelijke' overeenkomst, men, schaart Dittrich zich in een la 
niet als "een samenwerking van twee gelijkgezinde partijen."

62   D66 en gericht om de bestaande partijstruct 
VVD zullen dan ook ieder hun eigen campagne voeren. ganger Van Mierlo streefde begin S  

naar de vorming van een  progress  
GESPREKKEN OVER NIEUWE PARTIJ ook de PvdA en de toenmalige PPR 

om dezelfde reden als waarom Dil 
Terwijl Boris Dittrich D66 als regeringspartij nieuw profiel probeert te liieiit dat het erop aankomt zijn met 
geven, voert de fractievoorzitter van de democraten in 2003 en begin worven machtsposities op te gever 
2004 achter de schermen gesprekken met mensen binnen en buiten de veel 01fl het zeker stellen van zetels 
politiek over de vorming van een nieuwe, progressief-liberale partij. 

63 
tieke carrières. Het feit dat diverse i 

Dittrich denkt dat het bijeen brengen van de gelijkgestemden een impuls achteraf allemaal ontkennen dat z 
kan geven aan de vernieuwing van het Nederlandse politieke bestel. Dit- zeggen dat ze het vanaf het begin 
trich: "ik merkte dat achter de schermen veel D66'ers, VVD'ers, tielt typerend Je kan Dittrich geen 
PvdA'ers en GroenLinksers over tal van zaken min of meer hetzelfde binnen D66 verdeeldheid is over c 
dachten. Maar de partijscheidslijnen houden hen van elkaar verwijderd. Balkenende en de partij lijdt onder 
Daarom ben ik in 2003 en 2004 allerlei gesprekken gaan voeren met oortdurende reeks verkiezingsnede 
mensen van wie ik dacht dat het geestverwanten zouden kunnen zijn. ik de vlucht naar voren. De vraag is ot 
wilde wel eens weten of de oprichting van een nieuwe beweging kans van rii en buiten het medeweten van 
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1adering tussen VVD en D66, zoals die slagen had. Niet om nog meer versnippering in de politiek aan te brengen, 
. Tot nu toe is daar nog nooit iets van maar juist ter versterking van het progressief-liberale geluid. '64 

Dittrich spreekt onder andere met de VVD'ers Van Aartsen, Nijpels 
/ordt gespeculeerd over een samengaan ei,  Rtte, met een aantal prominente PvdA'ers en met mensen buiten de 
schermen gediscussieerd over de vraag politiek, waaronder televisiepresentator Peter R. de Vries.  65  Hij polst hoe 
en voor het Europees Parlement, die in ze zouden staan tegenover de vorming van een beweging waarin geljkge- 
lijstverbinding met de VVD moet aan- stemden kunnen worden samengebracht. Dittrich denkt aan Hans Wijers, 

laar eind 2003 voor het eerst over gesp- voormalig minister van Economische Zaken en topman van Akzo Nobel, 
een lijstverbinding. "De nadelen (ima- als lijsttrekker van de nieuwe partij.  66  Dittrich: "ik heb veel gesprekken 

ins op een zetel wordt klein geacht. Er gevoerd. In vertrouwelijkheid en zonder dat men wist wie ik nog meer 
oor D66 aan een lijstverbinding." Het gesproken had. Met politici, maar ook met mensen uit het bedrijfsleven. 

daarom "op dit moment niet oppor- En met mensen van maatschappelijke organisaties zonder politieke  bin- 
leid is wel voorstander van een lijstver- ding."67  Als er voldoende steun is voor zijn plan, hoopt Dittrich na de 
[ein ook - op een extra zetel niet laten gemeenteraadsverkiezingen in 2006 de nieuwe partij vorm te geven. De 
1' er bij een lijstverbinding VVD-D66 a icuwe partij, die Progressief-Liberale Partij (PLP) moet gaan heten, kan 
n, zo redeneert In 't Veld. Het zou ook clan aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2007 meedoen. Maar Dittrich 
brief aan het landelijk bestuur, dat D66 ontdekt al snel dat de vorming van een nieuwe partij nog niet zo eenvou- 
D wil, terwijl de twee partijen in de  dig  is. Zodra het concreet wordt, worden politici in bestaande partijen een 
lement wel samenwerken.  60  Het lande- stuk terughoudender als het om partijvernieuwing gaat. Dittrich: "Als 
te vroeg om er een besluit over te ne- ergezicht was er enthousiasme voor progressief-liberale politiek, maar 

)ok de lijsttrekker zich terughoudend in als het ging over de oprichting van een nieuwe beweging kwamen de 
[uit het voorjaarscongres van de demo- problemen al gauw op tafel. Politici die gekozen zijn voor een politieke 
stuur om wel een lijstverbinding met de partij, voelen zich al gauw genoodzaakt om trouw aan de eigen partij te 
en hebben er gemengde gevoelens bij, helijden."68  
de 'eurosceptische' koers van de VVD. Met zijn poging om tot een bundeling van 'gelijkgestemden' te ko- 
ezien als een 'zakelijke' overeenkomst, men, schaart Dittrich zich in een lange D66-traditie. De partij is ooit op- 
twee gelijkgezinde partijen.  „62  D66 en gericht om de bestaande partijstructuren te doorbreken en Dittrich' s voor- 
en campagne voeren. ganger Van Mierlo streefde begin jaren zeventig van de vorige eeuw al 

naar de vorming van een progressieve volkspartij, waarin behalve D66 
VER NIEUWE PARTIJ ook de PvdA en de toenmalige PPR moesten opgaan. Het plan mislukte 

om dezelfde reden als waarom Dittrich's soloactie mislukt: op het mo- 
mgeringspartij nieuw profiel probeert te ment dat het erop aankomt zijn mensen nou eenmaal niet bereid hun ver- 
van de democraten in 2003 en begin vorven machtsposities op te geven. Daarvoor draait het uiteindelijk te- 
sken met mensen binnen en buiten de veel om het zeker stellen van zetels en het nastreven van individuele poli- 
mn nieuwe, progressief-liberale partij. 63 tieke carrières. Het feit dat diverse politici die door Dittrich zijn benaderd 
gen van de gelijkgestemden een impuls achteraf allemaal ontkennen dat ze met Dittrich hebben gesproken of 
n het Nederlandse politieke bestel. Dit- zeggen dat ze het vanaf het begin geen goed idee vonden, is wat dat  be- 
e  schermen veel D66'ers, VVD'ers, treft typerend. Je kan Dittrich geen gebrek aan moed verwijten. Terwijl er 
tal van zaken min of meer hetzelfde binnen D66 verdeeldheid is over de deelname aan het tweede kabinet- 

ien houden hen van elkaar verwijderd. Balkenende en de partij lijdt onder interne spanningen als gevolg van de 
I allerlei gesprekken gaan voeren met voortdurende reeks verkiezingsnederlagen, kiest de fractievoorzitter voor 
geestverwanten zouden kunnen zijn. Ik de vlucht naar voren. De vraag is of het verstandig is om achter de scher- 
ting van een nieuwe beweging kans van men en buiten het medeweten van je achterban om aan zo'n plan te wer- 
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ken. Maar belangrijker is het gegeven dat in de loop der jaren tal van en een oorlog "het enige middel is 
proefballonnetjes over nieuwe partijen of het samengaan van bestaande dien \ indt D66 dat een aanval op Ir 
partijen zijn opgelaten, die nooit ergens toe hebben geleid. Vanuit een resolutie van de Veiligheidsraad. 0 
bestaande politieke partij heeft Dittrich geprobeerd mensen binnen andere democraten dat de "unilaterale aanv,  
politieke partijen over te halen om hun veilige nest te verlaten voor een De oorlog in Irak is volgens D66 di 
onduidelijk avontuur en een onzekere toekomst. Alleen al om die reden om het bewaken van rust en stabili 
was zijn poging de bestaande partijgrenzen te doorbreken gedoemd te wereld, hebben we niets kostbaard 
mislukken. VN'. aldus de verklaring van D66 t 

log. Na de val van het regime van 
IRRITATIE BINNEN DE COALITIE stemd met een Nederlandse bijdrage 

de v ederopbouw van Irak werkt. I 
Op het voorjaarscongres op 13 maart 2004 benadrukt fractievoorzitter resolutie van de Veiligheidsraad. S 
Dittrich dat D66 zich onafhankelijk en kritisch zal blijven opstellen. "Wij Nederlandse militairen gestationee 
staan onafhankelijk in het maatschappelijke krachtenveld. Dat is altijd iluthanna. 
onze kracht geweest. We laten ons niet gijzelen door belangenverenigin- in mei 2004 moet het kabinet eei 
gen, door ondernemers of door vakbonden. Wij bedrijven politiek met van de Nederlandse missie in Irak. 
ons hoofd en met ons hart. Daarom hoeven we niet bang zijn om lastige eerste Nederlandse militair om, w 
kwesties aan de orde te stellen. Daarvoor zitten we juist in de politiek. wordt. Ook nu stelt de Tweede E 
Mensen willen leiderschap, willen dat politici creatief en met durf de oorv aarde dat er voor de verle 
samenleving verbeteren. Waarom zou Laurens Jan Brinkhorst niet mogen Verenigde Naties komt. De fractie 
zeggen dat hij vindt dat de pensioengerechtigde leeftijd in de toekomst ders niet zal instemmen met verlenl 
naar 67 jaar moet? Of je het nu met hem eens bent of niet, het is goed om Inch: Het is een heel belangrijke 
er frank en vrij over van gedachten te wisselen. Te vaak worden onder- \  an  de Verenigde Naties komt voo: 
werpen 'op slot' verklaard. „69 troepen. En niet alleen een resolut 

Dat D66 soms anders zal stemmen dan de coalitiepartners, blijkt een Verenigde Naties."7' De opstelling \ 

jaar na het aantreden van het kabinet voor het eerst. In mei 2004 stemt coalitiepartner VVD. "Er is voor D 
D66 tegen de nieuwe Wet Kinderopvang. Ondanks de tegenstem van de \\ oordvoerder  Van Baalen.72  Ook i 
kleinste regeringspartij haalt het wetsvoorstel wel een meerderheid in de met de opstelling van D66. "De han 
Tweede Kamer, omdat het kabinet de steun krijgt van CDA, VVD en de riteerd. En irritatie bij mij is niet go 
oppositiepartijen LPF en ChristenUnie. Dit is éénvan de eerste duidelijke Sen. Toch kan de opstelling van D 
voorbeelden van het gebruik dat CDA en VVD kunnen maken van de rassing zijn. Kamerlid Bakker heeft 
alternatieve meerderheden die in de Tweede Kamer bestaan. gekondigd: "Het is voor D66 niet 

De Wet Kinderopvang is niet het enige onderwerp waarover binnen de troepen nog eens een half jaar in Ir 
coalitie verschil van inzicht bestaat. In dezelfde periode speelt een kwes- verbond toen nog drie voorwaardei  
tie  die de coalitiepartijen eveneens verdeelt: Irak. Op  20 maart 2003 - nog \elligheidssituatie voor de Nederlan 
voor de vorming van het kabinet-Balkenende  II hebben de Verenigde termijn verantwoord zijn, Nederlan 
Staten en Groot-Brittannië samen met een aantal bondgenoten Irak aan- kaaii,e en Britse inlichtingen en er 
gevallen met het doel het regime van Saddam  Hussein  omver te werpen. hulachtsoverdracht van de VS aan de 
Aan de aanval op Irak lag geen resolutie van de Veiligheidsraad van de l)66-vicepremier De Graaf vim 
Verenigde Naties ten grondslag. Het Nederlandse kabinet steunt de oor- Kamer de vrijheid moet hebben or 
log wel 'politiek', maar niet 'militair'. D66 is altijd tegen de oorlog ge- Stemmen, zonder daarmee een kab 
weest. Volgens de democraten staat het allesbehalve vast dat het regime mening wordt door minister-preside  
van Saddam  Hussein  een acuut gevaar voor de internationale veiligheid is  elide  laat weten dat de ministers va: 
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en een oorlog "het enige middel is om dat gevaar af te wenden." Boven-
dien vindt D66 dat een aanval op Irak gebaseerd had moeten zijn op een 
resolutie van de Veiligheidsraad. Omdat dat niet het geval is, menen de 
democraten dat de "unilaterale aanval een juridische legitimatie ontbeeit" 
L)e oorlog in Irak is volgens D66 dus een 'illegale oorlog'. "Als het gaat 
om het bewaken van rust en stabiliteit in een door terrorisme bedreigde 
wereld, hebben we niets kostbaarders dan het internationale recht en de 
VN", aldus de verklaring van D66 ten tijde van het uitbreken van de oor-
log. 70 Na de val van het regime van Saddam  Hussein  heeft D66 wel inge-
stemd met een Nederlandse bijdrage aan de VN-stabilisatiemacht, die aan 
de wederopbouw van Irak werkt. Die missie is wel gebaseerd op een 
resolutie van de Veiligheidsraad. Sinds de zomer van 2003 zijn 1.300 
Nederlandse militairen gestationeerd in de zuid-Iraakse provincie al-
1luthanna. 

In mei 2004 moet het kabinet een beslissing nemen over het verlengen  
an  de Nederlandse missie in Irak. Rond dezelfde tijd komt in Irak de 

eerste Nederlandse militair om, waardoor de discussie al snel beladen 
wordt. Ook nu stelt de Tweede Kamerfractie van D66 als essentiële 
voorwaarde dat er voor de verlenging een nieuw mandaat van de 
Verenigde Naties komt. De fractie geeft begin mei te kennen dat ze  an-
tiers  niet zal instemmen met verlenging van de Nederlandse missie. Dit-
trich: "Het is een heel belangrijke voorwaarde dat er tijdig een resolutie 
van de Verenigde Naties komt voor de aanwezigheid van internationale 
troepen. En niet alleen een resolutie, maar ook een grotere rol van de 
Verenigde Naties  .„71  De opstelling van de D66-fractie leidt tot irritatie bij 
coalitiepartner VVD. "Er is voor D66 geen easy way out", aldus VVD-
woordvoerder Van Baalen.72  Ook fractieleider Van Aartsen is niet blij 
met de opstelling van D66. "De handelswijze van D66 heeft me wel geïr-
riteerd. En irritatie bij mij is niet goed voor de coalitie", aldus Van Aart-
sen.73  Toch kan de opstelling van D66 voor de coalitiepartners geen ver-
rassing zijn. Kamerlid Bakker heeft dit in november 2003 immers al aan-
gekondigd: "Het is voor D66 niet vanzelfsprekend dat de Nederlandse 
troepen nog eens een halfjaar in Irak blijven", zei Bakker toen. Bakker 
verbond toen nog drie voorwaarden aan verlenging van de missie: "de 
veiligheidssituatie voor de Nederlandse mannen en vrouwen moet ook op 
termijn verantwoord zijn, Nederland moet toegang krijgen tot de Ameri-
kaanse en Britse inlichtingen en er moet perspectief zijn o een snelle 
machtsoverdracht van de VS aan de Irakezen of aan de VN."7  

D66-vicepremier De Graaf vindt dat de D66-fractie in de Tweede 
Kamer de vrijheid moet hebben om tegen verlenging van de missie te 
stemmen, zonder daarmee een kabinetscrisis te veroorzaken. Maar die 
mening wordt door minister-president Balkenende niet gedeeld. Balken-
ende laat weten dat de ministers van D66, De Graaf en Brinkhorst, geen 
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afwijkend standpunt mogen innemen indien het kabinet besluit om de het regiobestuur Noord-Brabant om 
Nederlandse missie in Irak te verlengen. Om het zekere voor het onzekere roept andere regio's op dat ook te 
te nemen, verzekert het kabinet zich achter de schermen van steun van de mening dat er geen redenen zijn om 
LPF voor verlenging van de missie, mocht D66 tegen stemmen.75  Op zich programma af te wijken. Het lande. 
is het begrijpelijk dat de minister-president bij zoiets belangrijks als de felle reactie van de afdeling Breda. 
uitzending van militairen eist dat het kabinet één lijn trekt. Dat is ook de zinvol om als partij tot een goed sta 
verwachting: de D66-ministers zullen waarschijnlijk instemmen met ver- \\ ei  met het onderwerp in z'n maag 
lenging van de missie. En dus staat de Tweede Kamerfractie van D66 lijk om een extra partijcongres over 
voor de keuze: accepteren dat de66-ministers ten aanzien van verlen- schrijven voor dat als twee regiov 
ging van de missie een ander standptirit innemen dan de fractie (waarmee landelijk bestuur binnen drie maai 
het beeld van verdeeldheid zal worden\eschapen), of draaien en alsnog \icevoorzitter politiek Jan Hoeken 
akkoord gaan met verlenging van de missie. Maar de fractie blijft bij haar dit le ondervangen door direct na I 
standpunt en zal alleen akkoord gaan als d Verenigde Naties een grotere  tie'  te organiseren, gericht op een 
rol in Irak krijgen. Tot een confrontatie zal !et niet komen. D66 wordt op lingspositie van D66 bij de besluit 
9 juni op haar wenken bediend met de aanvarding door de Veiligheids- besluitvormend, maar bedoeld om 
raad van een resolutie die in een grotere rol voor de VN voorziet Twee discussie te bevorderen Hoekem 
dagen later besluit de ministerraad tot verlenging van de missie in Irak. niet gebaat bij het vroegtijdig mr 
Ook de D66-fractie stemt op 22 juni, samen met ruime meerderheid van teil. '°1  In lijn met het advies van 
de Tweede Kamer, in met de verlenging. 76 11 op dit moment niet direct een eig 

het bestuur ziet "geen aanleiding or 
H COMMOTIE OVER DE WADDENZEE le houden."82  Maar daarmee is de l 

Breda werkt nu aan een verzoek o 
Terwijl Irak de coalitiepartijen verdeeld houdt, leidt de discussie over  Dc  afdeling is van mening "dat het 
gasboringen in de Waddenzee tot verdeeldheid binnen D66 zelf. In de ernstig afwijkt van het door het 
congresmotie waarmee de democraten in april 2003 hebben ingestemd gramina, zonder dat daarvoor valk 
met deelname aan de coalitie met CDA en VVD, hebben ze "het niet een ledenbijeenkomst georganiseel 

H geheel uitsluiten van de mogelijkheid tot het schuin boren naar gas onder is hij veel aanwezigen voor grote 
de Waddenzee" benoemt als één van de punten in het regeerakkoord die arrogante optreden" van Tweede] 
worden "betreurd". Tijdens datzelfde congres is een motie aangenomen de positie van de fractie heeft verd 
die de Tweede Kamerfractie verzoekt "niet in te stemmen met voorstellen zilter van de afdeling Utrecht aan 
van het aanstaande kabinet die afbreuk doen aan het uitgangspunt ten nemende onvrede over de opsteil: 
aanzien van de Waddenzee zoals vastgelegd in ons verkiezingsprogram- T\\  cede  Kamerfractie" constateert. 
ma.  „77  In dat verkiezingsprogramma pleit D66 voor "actieve bescher- een extra congres (dat zou het beel 
ming" voor "unieke gebieden, zoals de Waddenzee". "D66 is daar tegen hij wil wel een landelijke 'stand va: 
militaire oefeningen en economische activiteiten zoals kokkelvisserij, Het onderwerp komt opnieuw a 
windmolens en proefboringen.  „78  Wanneer het kabinet in het voorjaar van ring op 7 juli. Vooral de onvrede b: 

H 2004 met een voorstel komt om proefboringen in het Waddengebied toe zonder stemrecht is voor hen du 
te staan en de Tweede Kamerfractie van D66 daarmee instemt, leidt dit landelijk bestuur ertoe om een ex 
bij de achterban tot felle protesten. een extra congres brengt hoge ko8 

Begin april schrijft de D66-afdeling Breda in een brief aan het lande- stuur verwacht een relatief lage 
lijk bestuur dat het standpunt van de Tweede Kamerfractie een "flagrante onevenredig veel invloed heeft).87  
schending van het gedachtegoed van D66" is.  79  Het afdelingsbestuur in lijke ledenraadpleging te  organise  
Breda is zo boos, dat ze al haar activiteiten opschort. De afdeling vraagt leden dan hun mening kenbaar ku 

88 



DE AFGROND 

men indien het kabinet besluit om de 
engen. Om het zekere voor het onzekere 
ich achter de schermen van steun van de 
Le, mocht D66 tegen stemmen.  75  Op zich 
r-president bij zoiets belangrijks als de 
het kabinet één lijn trekt. Dat is ook de 
llen waarschijnlijk instemmen met ver-

;taat de Tweede Kamerfractie van D66 
D66-ministers ten aanzien van verlen-

idpunt innemen dan de fractie (waarmee 
orden geschapen), of draaien en alsnog 
de missie. Maar de fractie blijft bij haar 

laan als de Verenigde Naties een grotere 
ntatie zal het niet komen. D66 wordt op 
riet de aanvaarding door de Veiligheids-
grotere rol voor de VN voorziet. Twee  

rid  tot verlenging van de missie in Irak. 
juni, samen met ruime meerderheid van 
enging.76  

VERDE  WADDENZEE  

rdeeld houdt, leidt de discussie over 
)tverdeeldheid binnen D66 zelf. In de 
cratènin april 2003 hebben ingestemd 
Let CDA VVD, hebben ze "het niet 
heid tot het schuin boren naar gas onder 
van de punten in het regeerakkoord die 
slfde congres is een motie aangenomen 
oekt "niet in te stemmen met voorstellen 
afbreuk doen aan het uitgangspunt ten 
vastgelegd in ons verkiezingsprogram-

mina pleit D66 voor "actieve bescher-
als de Waddenzee". "D66 is daar tegen 
dsche activiteiten zoals kokkelvisserij, 
Wanneer het kabinet in het voorjaar van 
proefboringen in het Waddengebied toe 
ctie van D66 daarmee instemt, leidt dit 

'deling Breda in een brief aan het lande-
de Tweede Kamerfractie een "flagrante 
van D66" is.  79  Het afdelingsbestuur in 

activiteiten opschort. De afdeling vraagt 

ZORGEN OVER DE KOERS 

het regiobestuur Noord-Brabant om een regiovergadering te beleggen en 
roept andere regio's op dat ook te doen. Ook de regio Drenthe is van 
mening dat er geen redenen zijn om van het standpunt in het verkiezings-
programma af te wijken. Het landelijk bestuur is niet te spreken over de 
felle reactie van de afdeling Breda. Ze acht "alle werk neerleggen" niet 
zinvol om als partij tot een goed standpunt te komen. Maar het bestuur zit 
wel met het onderwerp in z'n maag. De regio Noord-Brabant heeft name-
lijk om een extra partijcongres over de kwestie gevraagd. De reglementen 
schrijven voor dat als twee regiovergaderingen een congres willen, het 
landelijk bestuur binnen drie maanden zo'n congres moet organiseren. 
Vicevoorzitter politiek Jan Hoekema stelt het landelijk bestuur voor om 
dit te ondervangen door direct na het zomerreces een 'Waddenconferen-
tie' te organiseren, gericht op een "optimaal effect op de onderhande-
lingspositie van D66 bij de besluitvorming in de Tweede Kamer." Niet 
besluitvormend, maar bedoeld om informatie te vergaren en een "open 
discussie" te bevorderen. Hoekema schrijft ook: "Een open discussie is 
niet pbaat bij het vroegtijdig innemen van onherroepelijke standpun-
ten." In lijn met het advies van Hoekema neemt het landelijk bestuur 

dit moment niet direct een eigen finaal standpunt in.  „81  De rest van 
het bestuur ziet "geen aanleiding om een conferentie of ledenbijeenkomst 
te houden.  „82  Maar daarmee is de kwestie niet van tafel. Ook de afdeling 
Breda werkt nu aan een verzoek om een partijcongres bijeen te roepen. 
De afdeling is van mening "dat het fractiestandpunt inzake de Waddenzee 
ernstig afwijkt van het door het congres vastgestelde verkiezingspro-
gramma, zonder dat daarvoor valide nieuwe argumenten zijn.  „83  Tijdens 
een ledenbijeenkomst georganiseerd door de drie noordelijke provincies 
is bij veel aanwezigen voor grote irritatie ontstaan over het in hun ogen 
"arrogante optreden" van Tweede Kamerlid Boris van der Ham, die daar 
de positie van de fractie heeft verdedigd. 84  En op 18 juni schrijft de voor-
zitter van de afdeling Utrecht aan het landelijk bestuur dat hij "een toe-
nemende onvrede over de opstelling van de D66-bewindslieden en de 
Tweede Kamerfractie" constateert. De afdelingsvoorzitter pleit niet voor 
een extra congres (dat zou het beeld van "D66 in crisis" oproepen), maar 
hij wil wel een landelijke 'stand van zaken-bijeenkomst'. 85 

Het onderwerp komt opnieuw aan de orde tijdens de bestuursvergade-
ring op 7 juli. Vooral de onvrede bij de afdeling Breda ("Een bijeenkomst 
zonder stemrecht is voor hen duidelijk niet voldoende. "86) brengt het 
landelijk bestuur ertoe om een extra partijcongres te organiseren. Maar 
een extra congres brengt hoge kosten met zich mee en het landelijk be-
stuur verwacht een relatief lage opkomst (waardoor een kleine groep 
onevenredig veel invloed heeft).  87  Ook wordt overwogen om een schrifte-
lijke ledenraadpleging te organiseren. Via een poststemming zouden de 
leden dan hun mening kenbaar kunnen maken. Het voordeel van een le- 
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denraadpleging is dat alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun 
mening te geven. Het is op z'n minst opmerkelijk dat het als voordeel 
wordt gezien dat de besluitvorming bij een ledenraadpleging "beïnvloed 
kan worden door subjectieve weergave van voor- en nadelen van de ver-
schillende standpunten.  „88  Nadeel van een ledenraadpleging is dat schrif-
telijke toelichtingen altijd beperkt zijn en een goed debat waarin voor- en 
nadelen aan bod komen en worden gewogen niet mogelijk is. Een leden-
raadpleging zou er wel aan kunnen bijdragen dat er al in een vroegtijdig 
stadium helderheid komt over het Waddenzee-standpunt van D66. Een 
uitspraak van de leden heeft echter ook nadelen, want de D66-
bewindslieden zijn aan het regeerakkoord gebonden, terwijl de fractie 
staatsrechtelijk vrij is om een standpunt in te nemen 'zonder last'. Boven-
dien, zo overweegt het landelijk bestuur, "wil D66 in dit kabinet nog 
meer realiseren en dan helpt dwarsliggen op dit onderwerp niet."89  Het 
landelijk bestuur besluit om het onderwerp Waddenzee op het najaars-
congres uitvoerig te behandelen.  90  Daarnaast (maar dat komt alleen in het 
vertrouwelijke verslag), besluit het bestuur "eventueel" eind augustus 
"een informatieve ledenbijeenkomst" te houden. Het bestuur zal Laurens-
Jan Brinkhorst vragen of hij daar het kabinetsstandpunt toe wil lichten. 
Met de bijeenkomst hoopt het bestuur de wind uit de zeilen te nemen van 
diegenen die een extra congres bijeen willen roepen. 91 

De discussie over de Waddenzee is wel een signaal. Voor een deel van 
de leden staat het 'Waddenzee-standpunt' van de Tweede Kamerfractie 
symbool voor de situatie in de partij. Ze verwijten de fractie hun eigen 
gang te gaan en zich niets aan te trekken van wat de leden willen of wat 
er in het verkiezingsprogramma staat. De verwijdering die hierdoor ont-
staat tussen de Tweede Kamerfractie en een deel van de achterban kan 
gevaarlijke gevolgen hebben. 

STRATEGISCHE VISIE 

Terwijl de Tweede Kamerfractie en bewindslieden van D66 hun draai 
proberen te vinden in de nieuwe politieke verhoudingen onder het tweede 
kabinet-Balkenende, wordt achter de schermen nagedacht over de toe-
komst van de partij. Op 17 december 2003 vindt op het Servicecentrum 
aan de Noordwal in Den Haag een eerste bijeenkomst plaats met als doel 
de vorming van een 'strategieteam' dat een langetermijnstrategie voor 
D66 moet gaan ontwikkelen. Aanwezig zijn partijvoorzitter Pechtold, 
penningmeester Frans van Drimmelen, Michiel  Herter  (partner bij Ma-
naus Business  Development  BV), Erik Hoving (Monitor  Group), Wilco  
Wolfers (directeur  Warner  Bros Holland BV) en Aletta Hekker (directeur 
Servicecentrum D66).92  Later zullen ook Mark Sanders en Paul Sikkema 
aansluiten.  93  Het strategieteam is ontstaan uit een informele groep mensen  
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in de gelegenheid worden gesteld hun die al sinds 2002 bij elkaar komt.  94  Penningmeester Van Drimmelen is de 
minst opmerkelijk dat het als voordeel drijvende kracht achter de groep. Van Drimmelen: "Wij zijn in 2002 voor  
rig  bij een ledenraadpleging "beïnvloed het eerst bij elkaar gekomen. Het was een groep zonder officiële status. 
rgave van voor- en nadelen van de ver- En met die groep hebben we in 2002 al gezegd: we zouden een inhoude- 
van een ledenraadpleging is dat schrif- lijke strategie, een nieuwe inhoudelijke agenda voor D66 moeten ontwik- 
zijn en een goed debat waarin voor- en kelen." 95 De groep heeft de zegen van  Thom  de Graaf, op dat moment 
n gewogen niet mogelijk is. Een leden- fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.  96  Nadat De Graaf plaats 
m bijdragen dat er al in een vroegtijdig heeft gemaakt voor Boris Dittrich, besluit partijvoorzitter Pechtold om de 
t Waddenzee-standpunt van D66. Een groep-Van Drimmelen te vragen om een 'sociaal-liberale strategie naar 
echter ook nadelen, want de D66- 2010' te ontwikkelen.  97  Pechtold: "Er begonnen onrustgevoelens in de 
rakkoord gebonden, terwijl de fractie partij te ontstaan en we hadden niet echt het idee dat de fractie daarmee 
dpunt in te nemen 'zonder last'. Boven- bezig was. Er bestond behoefte om over de toekomst van de partij na te 
bestuur, "wil D66 in dit kabinet nog denken en er waren gevoelens in de partij die gekeerd moesten wor- 

irsliggen op dit onderwerp niet."  89  Het den." 98 De bedoeling is om deze strategische uitgangspunten medio 2004 
onderwerp Waddenzee op het najaars- aan het landelijk bestuur, de Tweede Kamerfractie en de D66- 
Daarnaast (maar dat komt alleen in het bewindslieden te presenteren. Het uiteindelijke doel is om in het najaar 

let bestuur "eventueel" eind augustus van 2004 een inhoudelijke notitie aan het congres voor te leggen. 99 
ist" te houden. Het bestuur zal Laurens- Begin juli 2004 wordt de notitie 'Sociaal-liberale strategie naar 2010' 
het kabinetsstandpunt toe wil lichten, van het strategieteam in het landelijk bestuur besproken. Het strategie- 

tuur de wind uit de zeilen te nemen van team wil een discussie op gang te brengen binnen wat het noemt "de soci- 
sen willen roepen. 91 aal-liberale stroming in Nederland." Die stroming is nadrukkelijk breder 
se is wel een signaal. Voor een deel van dan alleen de D66-leden of de D66-kiezers. Voorgesteld wordt om "van- 
andpunt' van de Tweede Kamerfractie uit een feitelijk wereldbeeld met vele maatschappelijke trends uiteindelijk 
Irtij. Ze verwijten de fractie hun eigen komen tot een doelgroepomschrjving waarbij vanuit het sociaal- 
trekken van wat de leden willen of wat liberalisme een aantal belangrijke issues kan worden onderkend."  100  Het 
taat. De verwijdering die hierdoor ont- strategieteam benoemt de demografische verschuivingen, globalisering, 
ctie en een deel van de achterban kan technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, en geopolitieke ont- 

wikkelingen als de belangrijkste trends. Deze trends hebben grote gevol- 
gen, van vergrijzing en 'verkleuring' tot verschuivende handelsstromen, 

GISCIIE VISIE gewijzigde verhouding tussen veiligheid en privacy tot stijging van de 
zeespiegel. Volgens het strategieteam kampt D66 met het probleem dat 

en bewindslieden van D66 hun draai het op deze ontwikkelingen geen heldere visie heeft. D66 moet volgens 
olitieke verhoudingen onder het tweede het strategieteam bouwen aan een sterke identiteit, die onderscheidend is 

de schermen nagedacht over de toe- en aansluit bij zowel de geschiedenis als de tijdgeest en vervolgens on- 
iber 2003 vindt op het Servicecentrum derwerpen naar voren brengen die de identiteit van D66 versterken. Daar- 
i eerste bijeenkomst plaats met als doel bij moet als uitgangspunten gelden: "kiezers nemen hun eigen verant- 
m' dat een langetermijnstrategie voor woordeljkheid, lossen hun eigen problemen op, grijpen de kansen die het 
rnwezig zijn partijvoorzitter Pechtold, leven biedt en ontwikkelen zelf normen en waarden." °' 
ielen, Michiel  Herter  (partner bij Ma- Het landelijk bestuur stemt tijdens een heidag op 8 juli in met de vor- 
Erik Hoving (Monitor  Group), Wilco  ming van een nieuwe strategische visie voor de partij en besluit de 'soci- 

olland BV) en Aletta Hekker (directeur aal-liberale strategie naar 2010' te agenderen als thema voor het naj aars- 
en ook Mark Sanders en Paul Sikkema congres op 20 november. Het landelijk bestuur acht het ontwikkelen van 
ntstaan uit een informele groep mensen een langetermijnstrategie voor D66 noodzakelijk. Een helder toekomst- 
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beeld wordt gezien als "cruciaal voor het voortbestaan van de partij."102  fractie laat doorschemeren dat in 
Het bestuur heeft de behoefte om vooruit te kijken en voelt zichzelf ver- "vernieuwing van het gedachtego 
antwoordelijk om ervoor te zorgen dat D66 bij de volgende verkiezingen andere volgorde in de sociaal-liber 
een goed resultaat boekt, te beginnen bij de gemeenteraadsverkiezingen het manifest de basis vormt vom 
in 2006. "De gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zijn cruciaal als opmaat Daarmee trekt de fractie het initia 
en smaakmaker voor de verkiezingen in 2007. Het landelijk bestuur wil nen de partij weer naar zich toe. Fr 
voorkomen dat we met circa vijf zetels uit de verkiezingen van 2007 ko- Tweede Kamerfractie dat als háár 
men, dat kan de genadeslag zijn", zo meent het bestuur.  103  Toch is de dat er vanuit de partij dingen we 
ambitie van het landelijk bestuur om D66 "een nieuwe, inhoudelijke (po- gekozen volksvertegenwoordigers, 
litieke) impuls te geven" opmerkelijk.  104  Van oudsher beperkt de taak van meedenken, maar zij weten niet alt 
het bestuur van D66 zich tot organisatorische zaken. Wat betreft de poli- ben de meeste informatie. Dus 
tiek-inhoudelijke strategie ligt het primaat bij de Tweede Kamerfractie. ontwikkelen."109  Als Frank Dales 
De vraag is hoe de Tweede Kamerfractie op de ambitieuze plannen van partijvoorzitter, wordt abrupt gebr 
het landelijk bestuur zal reageren. Wat als de fractie niet van de inhoude- bestuur onder voorzitter Pechtold 
ljke bemoeienis van het bestuur gediend is? Is het ontwikkelen van een bepaalt samen met de partijleider 
visie door het landelijk bestuur niet vragen om problemen met de fractie? aan een commissie," zo wordt afg 
Het bestuur is zich in ieder geval bewust van het risico dat ze neemt, want het strategieteam. En: "Bij de  stn  
in het verslag van de vertrouwelijke bestuursvergadering wordt bij risi- der/(beoogd) lijsttrekker betrokken 
co's als eerste vermeld: "De politiek leider, de fractie en/of de politieke de Tweede Kamerfractie hersteld. 
top gaat niet mee in dit proces."  105  Het landelijk bestuur neemt dus een 
bewust risico. Interne verdeeldheid en een strijd van "persoonlijke belan- VOORUITB] 

gen versus partijbelangen" ligt op de loer. 
In augustus 2004 is de eerste versie van de notitie klaar en tijdens een Hoewel 2004 het jaar van de verk 

gezamenlijk weekend van het landelijk bestuur en de Tweede Kamerfrac- Is. w erpen politieke partijen achtei  
tie  op 27 en 28 augustus presenteert het strategieteam zijn bevindingen. de gemeenteraadsverkiezingen die 
Wat vooraf werd gevreesd, gebeurt: de Tweede Kamerfractie reageert op den. Zo ook de democraten. Bij de 
z'n zachtst gezegd nogal lauw op de presentatie van het strategieteam. Er fllaait 2002, heeft D66 licht  verb  
zijn wat vragen van technische aard over de methode die het strategie- 1998 in raadszetels een daling  vi  

team heeft gebruikt om tot haar bevindingen te komen er wordt gewezen gemeenten waar D66 voor 2002 i 

op de noodzaak om "alternatieve keuzemogelijkheden" te overwegen, verlies ervoor gezorgd dat D66 ni 
Veel enthousiasme spreekt er niet uit. Partijvoorzitter Pechtold conclu- genwoordjgd Van de 391 gemeen 
deert dat "er een waardevolle methodiek is aangereikt, waarover het lan- de democraten in 216 gemeenten 
delijk bestuur en de fractie zich zullen buigen." 06  Die conclusie kan ech- Procent van de gemeenten dus  the  
ter niet verhullen dat de strategische visie die het landelijk bestuur en het 127 een eenpersoonsfractie (59 pr 
strategieteam voor ogen hebben, een doodlopende weg is. Van Drimme- Plaatsen zoals Zwolle, Nijmegen, 
len: "De presentatie tijdens het fractieweekend viel niet goed. Na die fracties bestaan uit meer dan ééi 
presentatie hadden we zoiets van: waar doen we het eigenlijk voor  g„107 beperkte aanwezigheid van D66 
Het stuk van het strategieteam zal het najaarscongres nooit halen. De bestr,r,r de ambitie om in 2006 in 
Tweede Kamerfractie biedt het bestuur geen ruimte om zich met de stra- Mee te doen en een betere uitslag t 
tegie van de partij te bemoeien. Tijdens een heisessie van de partijtop in Is het bestuur er niet gerust op dat 
januari 2005 kondigt de Tweede Kamerfractie een pamflet aan, waarin ze  melt  D66 al een tijdje rond de vier 
zelfde visie van D66 uiteen zal zetten. Het moet een pamflet worden met die gefleenten waar de raad  mind  
"gedurfde uitspraken en gericht op de herpositionering van de partij." De leillig voor een zetel. Alleen in 
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,,102 
inoihet voortbestaan van de partij. fractie laat doorschemeren dat in het pamflet sprake zal zijn van een 

a vooruit ieikijken en voelt zichzelf ver- vernieuwing van het gedachtegoed" van D66, die "kan leiden tot een 
en dat D66 bij de volgende verkiezingen andere volgorde in de sociaal-liberale prioriteiten. „108 De bedoeling is dat 
innen bij de gemeenteraadsverkiezingen het manifest de basis vormt voor het volgende verkiezingsprogramma. 
iezingen in 2006 zijn cruciaal als opmaat Daarmee trekt de fractie het initiatief voor de strategieontwikkeling bin- 
ingen in 2007. Het landelijk bestuur wil tien de partij weer naar zich toe. Fractievoorzitter Dittrich bevestigt dat de 
f zetels uit de verkiezingen van 2007 ko- Tweede Kamerfractie dat als háár taak ziet: "Het was goed en interessant 
n", zo meent het bestuur. 103 Toch is de dat er vanuit de partij dingen werden gedaan, maar wij waren toch de 
r om D66 "een nieuwe, inhoudelijke (po- gekozen volksvertegenwoordigers. Leuk dat mensen in de partij willen 
celijk. 104 Van oudsher beperkt de taak van meedenken, maar zij weten niet altijd hoe het in de politiek gaat, wij heb- 
anisatorische zaken. Wat betreft de poli- ben de meeste informatie. Dus wij als fractie zouden zelf een agenda 

het primaat bij de Tweede Kamerfractie. ontwikkelen."  °9  Als Frank Dales in mei 2005 wordt gekozen als nieuwe 
Lmerfractie op de ambitieuze plannen van partijvoorzitter, wordt abrupt gebroken met de ambitieuze koers die het 
tn. Wat als de fractie niet van de inlioude- bestuur onder Voorzitter Pechtold heeft gevaren. "Het landelijk bestuur 
ir gediend is? Is het ontwikkelen van een bepaalt samen met de partijleider de strategie. Dit wordt niet uitbesteed 
niet vragen om problemen met de fractie? aan een commissie," zo wordt afgesproken. 10 

Dat betekent het einde van 
al bewust van het risico dat ze neemt, want liet strategieteam. En: "Bij de strategiebepaling dient altijd de partijlei- 

ielijke bestuursvergadering wordt bij risi- der/(beoogd) lijsttrekker betrokken te zijn."11  Daarmee is het primaat van 
olitiek leider, de fractie en/of de politieke de Tweede Kamerfractie hersteld. 

105 Het landelijk bestuur neemt dus een 
heid en een strijd van "persoonlijke belan- VOORUITBLIK NAAR 2006 
op de loer. 
te versie van de notitie klaar en tijdens een Hoewel 2004 het jaar van de verkiezingen voor het Europees Parlement 
Landelijk bestuur en de Tweede Kamerfrac- is, werpen politieke partijen achter de schermen hun blik al vooruit naar 
enteert het strategieteam zijn bevindingen. de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2006 gehouden zullen wor- 
beurt: de Tweede Kamerfractie reageert op den. Zo ook de democraten. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in 
op de presentatie van het strategieteam. Er maart 2002, heeft D66 licht verloren: 4,3 procent tegen 4,9 procent in 

ie aard over de methode die het strategie- 1998, in raadszetels een daling van 54 (van 322 naar 278). Vooral de 
ar bevindingen te komen er wordt gewezen gemeenten waar D66 voor 2002 maar één zetel had, heeft het geringe 
itieve keuzemogelijkheden" te overwegen, verlies ervoor gezorgd dat D66 niet meer in de gemeenteraad is verte- 

niet uit. Partijvoorzitter Pechtold conclu- genwoordigd. Van de 391 gemeenten die Nederland anno 2004 telt, zijn 
methodiek is aangereikt, waarover het  Ian-  de democraten  in  216 gemeenten vertegenwoordigd (55 procent, in 45 

3h zullen buigen."°6  Die conclusie kan ech- procent van de gemeenten dus niet). Van deze 216 D66-fracties zijn er 
gische visie die het landelijk bestuur en het 127 een eenpersoonsfractie (59 procent), waarvan een aantal in grotere 
en, een doodlopende weg is. Van Drimme- plaatsen zoals Zwolle, Nijmegen, Utrecht en Delft. De overige 89 D66- 
het fractieweekend viel niet goed. Na die fracties bestaan uit meer dan één gemeenteraadslid. 112 Ondanks deze 
van: waar doen we het eigenlijk voor?"07  beperkte aanwezigheid van D66 op lokaal niveau, heeft het landelijk 

am zal het najaarscongres nooit halen. De bestuur de ambitie om in 2006 in meer gemeenten aan de verkiezingen 
et bestuur geen ruimte om zich met de stra- mee te doen en een betere uitslag te halen dan in 2002. Maar medio 2004 
en. Tijdens een heisessie van de partijtop in is het bestuur er niet gerust op dat dit zal lukken. In de peilingen schom- 
ede Kamerfractie een pamflet aan, waarin ze  melt  D66 al een tijdje rond de vier a vijf procent en dat is niet genoeg. in 
ral zetten. Het moet een pamflet worden met die gemeenten waar de raad minder dan 25 zetels telt, is vijf procent te  
-ht  op de herpositionering van de partij." De Weinig voor een zetel. Alleen in gemeenteraden groter dan 33 zetels 
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maakt de partij dan een kans. "Indien deze lijn zich doorzet naar 8 maart 
2006, zal D66 in tal van gemeenten worden weggevaagd", zo vreest het 
bestuur.  113  Bovendien is de organisatiestructuur van D66 op lokaal niveau 
zwak. Er is veel verloop onder afdelingsbestuurders, waardoor afdelingen 
door veel onervaren mensen draaiende gehouden moeten worden. Er zijn 
kleine afdelingen waar alle bestuursfuncties door één en dezelfde persoon 
worden bekleed. Andere afdelingen ondervinden problemen bij het vin-
den van meer dan één of twee personen die zich voor een volgende perio-
de kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad. 4  

Begin juli 2004 bespreekt het landelijk bestuur de inventarisatie die 
onder verantwoordelijkheid van vicevoorzitter organisatie Onno van 
Veldhuizen van de situatie binnen de partij op lokaal niveau is gemaakt. 
De inventarisatie levert 43 zogenoemde 'rode vlekken' op: D66-
afdelingen zonder vertegenwoordiging in de gemeenteraad, maar met 
voldoende leden om aan de verkiezingen in 2006 deel te nemen. Daar-
naast zijn er 'witte vlekken': gemeenten waar geen D66-afdeling is. Ge-
meenten waar D66 wel in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, zijn de 
'groene vlekken'. De vicevoorzitter Organisatie adviseert het bestuur in 
eerste instantie te investeren in de 'rode vlekken', daar waar al wel een 
D66-afdeling bestaat en die met ondersteuning vanuit de landelijke partij-
Organisatie kan worden uitebouwd. Daarna  zullen de 'witte vlekken' 
moeten worden aangepakt.1 5  De bestuursleden vinden de inventarisatie 
als 'nulmeting' prima, maar zijn desondanks teleurgesteld: zij hadden 
graag voor het zomerreces een analyse gezien waarin ook doelstellingen 
en een onderbouwde strategie was geformuleerd. Dan had het bestuur een 
onderbouwde keuze kunnen maken met betreldciing tot te nemen actie. 
"De tijd dringt", zo houden de bestuursleden de vicevoorzitter organisatie 
voor. Van Veldhuizen krijgt van zijn medebestuursleden de opdracht om 
voor eind augustus alsnog een plan van aanpak te realiseren.  116  Van 
Veldhuizen zal dat plan van aanpak niet meer maken: hij kondigt aan zijn 
bestuursfunctie te zullen neerleggen in verband met een te volle agenda. 
Bart Robbers neemt de taak van Van Veldhuizen over.  117  Robbers voegt 
een categorie aan de inventarisatie van de afdelingen toe: grote afdelingen 
met veel actieve leden, die bij de vorige verkiezingen maar met moeite 
één raadszetel hebben weten te bemachtigen. In 2002 waren er 26 ge-
meenten waar de lokale D66-afdeling bij de Tweede Kamerverkiezingen 
meer dan tien procent van de stemmen wist te halen. In de helft daarvan is 
bij de Tweede Kamerverkiezingen een jaar later slechts vier procent of 
minder gehaald. Het aantal leden zegt lang niet altijd iets over het (poten-
tiële) verkiezingsresultaat, wil Robbers maar zeggen. Vanuit het landelijk 
bestuur is dus ondersteuning op maat nodig. Ook moeten samenwer-
kingsafspraken tussen goed lopende afdelingen en afdelingen die steun 
nodig hebben, worden bevorderd.  118  Om de voorbereiding van de ge- 
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idien deze lijn zich doorzet naar 8 maart 
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meenteraadsverkiezingen te stimuleren, besluit het bestuur dat 2005 'het 
jaar van de afdelingen' zal worden.  119  Daarmee geeft ze een belangrijk 
signaal af in de richting van de basis van de partij, namelijk dat het be-
stuur er veel aan gelegen is om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 
een goed resultaat te boeken. Maar hoe realistisch is die ambitie? Is het 
landelijk bestuur wel in staat om de afdelingen de ondersteuning te bieden 
die ze nodig hebben? En beschikt D66 wei over een partijorganisatie die 
een landelijke campagne kan dragen? De campagne voor de Europese 
verkiezingen doen het ergste vermoeden. 

EEN MISLUKTE CAMPAGNE 

Op 14 mei 2004 start D66 de campagne voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement, die op 10 juni plaats vinden. Met de leus 'Het ande-
re geluid' onderscheiden de democraten zich van het eurosceptische kli-
maat. In tegenstelling tot de andere politieke partijen profileert D66 zich 
expliciet en onomwonden als pro-Europese partij. "Voor mensen die niet 
minder Europa willen, maar juist een béter en sterker Europa, is er op 10 
Juni maar één echte keus: D66," benadrukt lijsttrekker In 't Veld bij iede-
re gelegenheid die ze krijgt. "Want D66 is de enige onversneden pro-
Europese partij. Dat zijn we al sinds onze oprichting. D66 huilt niet mee 
met de wolven in het bos. D66 praat de kiezers niet naar de mond. D66 
staat niet aan de zijlijn "boe" te roepen, maar D66 laat een eigen geluid 
horen, dwars tegen het Euro-cynisme in!"20  In het verkiezingsprogram-
ma 'Een succesvol Europa' erkennen de democraten dat veel zaken in 
Europa beter kunnen, maar anders dan voor de andere partijen is dat voor 
lijsttrekker In 't Veld en haar partijgenoten geen reden om negatief over 
Europa te doen en voeren ze een pro-Europese campagne. "De toekomst 
van Nederland ligt in Europa," aldus In 't Veld. "Alleen een sterk Europa 
kan zorgen voor een sterke economie, een gezond en veilig milieu, terug-
dringen van criminaliteit en terrorisme. Alleen een sterk Europa kan partij 
zijn voor de Verenigde Staten. De politici die beweren dat dit nog natio-
riaal geregeld kan worden bedriegen hun kiezers. Eurosceptische partijen 
zijn slecht voor Nederland"2' 

De top drie van de kandidatenlijst van D66 bestaat uit vrouwen. Ach-
ter lijsttrekker Sophie in 't Veld staat Johanna Boogerd op twee, Margriet 
de Jong staat op drie. Oudgediende Bob van den Bos bezet de vierde 
plaats. Als doelstelling voor de campagne stellen de democraten één zetel 
in het Europees Parlement als absolute ondergrens. De ambitie is twee 
zetels en diep van binnen willen de democraten er eigenlijk drie. Maar 
begin april ziet het ernaar uit dat D66 niet eens voldoende stemmen zal 
krijgen om één zetel in het Europees Parlement te bemachtigen. De cam-
pagne steunt, zoals gebruikelijk bij D66, op een smalle organisatorische 
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basis. Er is een campagneteam en een strategieteam. In het strategieteam bezuinigingen en de reorganisatie i 
zijn de Tweede Kamerfractie, landelijk bestuur, de bewindslieden en de ten. "Proj ectmanagement of project 
Jonge Democraten vertegenwoordigd. En bij het Servicecentrum wordt minder ontwikkeld dan ik verwacli 
alle mankracht ingezet om de campagne in praktische zin in goede banen leeft mijns inziens te maken met 
te leiden, dat wil zeggen: de agenda te beheren, vergaderingen te organi- pal-tij lijkt heel gestructureerd. Ma 
seren, bijeenkomsten voor te bereiden, de website bij te houden en toe- Eend en juist los van regels wordt 
spraken te schrijven. Al die werkzaamheden leggen een enorme werkdruk reageert op zaken die vandaag  get  
op het kleine Servicecentrum. Met de teleurstellende peilingen in het morgen op in. Omdat er morgen w 
achterhoofd, maakt campagneleider Aletta Hekker zich al vóór de offici-  ice!  langer vooruit denken niet vo 
ele start van de campagne zorgen over het verloop van de voorbereidin- ian een vrijwilligersorganisatie is 
gen en vooral over de inzet en betrokkenheid van de Tweede Kamerfrac- deert l[ekker.  
tie,  de bewindslieden en het landelijk bestuur. Het werk wordt eigenlijk Een ander probleem dat tijdens 
geheel door het campagneteam gedaan en de inzet van de vertegenwoor- D66 zich weliswaar enthousiast pri 
digingen van de andere 'geledingen' in de partij wordt door campagnelei- Europa binnen de partij helemaal n 
der Hekker als "onvoldoende" bestempeld. Vanuit de Tweede Kamerfrac- jaarscongies in maart, dat onder he  
tie  zijn alleen twee fractiemedewerkers actief bij de campagne betrokken. opniaat moest zijn naar de verkie 
De Tweede Kamerleden laten het afweten en het landelijk bestuur is al- stelling heeft getrokken. In tegenstc 
leen "op papier vertegenwoordigd, niet in levenden lijve."22  De zorgen gres in Maastricht trok het congres 
van Hekker veranderen echter niets aan de situatie. Nadat de verkiezingen Eigenlijk, zo wordt in het evaluatier 
op 10 juni hebben geresulteerd in één zetel voor D66 in het nieuwe Euro- inhoudelijk gezien een éénmansfees 
pees Parlement, wordt een grondige evaluatie van de verkiezingscampag- De politiek-inhoudelijke lijn is -ni 
ne en de campagneorganisatie gestart.  123  De conclusies in het vertrouwe- uiteindelijk alleen door Sophie in 
lijke evaluatierapport zijn hard: "De campagne verliep chaotisch, zonder Cii Kamerleden hebben weinig tijd 
goed plan of effectieve 124 Campagneleider Hekker bevestigt dersteunen. Zij hebben niet deelge 
die conclusie en constateert dat "de waan van de dag nogal eens leidend" denktank waardoor de politiek in 
was. 125 venhic Campagneleider Hekker b 

Wat is er mis gegaan? Bijna alles, zo blijkt uit de evaluatie. Vooral ioor de Europese boodschap van Di 
binnen de partij zelf is de campagne niet goed verlopen: "Het campagne- bevolking, dat was van meet af aai 
team bleek niet goed te werken, de organisatiestructuur was niet effectief het geeli 'hot item'. De actualiteit 
en belangrijke organen boden geen ondersteuning. Het campagneplan zaten middenin de Waddenzee- en 
voor 2004 was onvoldoende uitgewerkt en er is ook niet genoeg bekend-  nicer  aandacht dan de Europese ven 
heid aan gegeven. Het plan werd niet door iedereen geaccepteerd en ook bLilten het programma en het  can  
niet daadwerkelijk als leidraad gehanteerd. Er was een onduidelijke tot Politiek-inhoudelijke lijn. 
geen taakverdeling binnen het campagneteam, waardoor sommige leden Alsof de harde conclusies over 
heel hard hebben gewerkt en anderen niet wisten wat ze moesten doen. Er niet genoeg zijn, blijkt de campagrn 
werd vooral ad hoc gewerkt."26  Alleen de verzorging van het campag- hebben gekost dan begroot. Het or 
nemateriaal en de twee debatten zijn goed verlopen. Volgens campagne- het drukken van de posters en druk' 
leider Hekker heeft het bij diverse personen binnen de top van D66 ont- 'nizend euro duurder uitgevallei  
broken  aan verantwoordelijkheidsgevoel. Zelfs waar het elementaire za- Op radio en televisie was met 44.0( 

ken betreft als "op tijd komen voor meetings en  e-mail  lezen en beant- 30 000 die op de begroting stond. 
woorden."  127  Hekker, die eind 2002 is aangetreden als directeur van het die bedoeld was om fondsen te wei 
Servicecentrum van D66, raakt daarmee aan de kern van wat de organisa- °1 "Het is dus financieel niet go(  
tie  van D66 anno 2004 typeert: een gebrek aan professionaliteit. Ook de der Hekker. '32  Dat is eufemistisch i 
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een strategieteam. In het strategieteam bezuinigingen en de reorganisatie in 2003 hebben hun sporen achtergela- 
delijk bestuur, de bewindslieden en de ten. "Projectmanagement of projectmatig werken is binnen de Organisatie 
ligd. En bij het Servicecentrum wordt minder ontwikkeld dan ik verwachtte aan het begin van dit project. Het 
pagne in praktische zin in goede banen heeft mijns inziens te maken met de cultuur binnen de Organisatie. De 
da te beheren, vergaderingen te organi- partij lijkt heel gestructureerd. Maar in de praktijk merk je hoe vrijden- 
iden, de website bij te houden en toe- kend en juist los van regels wordt gewerkt. Reactief en dat is logisch: je 
aamheden leggen een enorme werkdruk reageert op zaken die vandaag gebeuren en daar stel je je plannen voor 
let de teleurstellende peilingen in het morgen op in. Omdat er morgen weer iets anders aan de hand kan zijn, is 
er Aletta Hekker zich al vóór de offici- veel langer vooruit denken niet voor de hand liggend.  „128  Het managen 
over het verloop van de voorbereidin- van een vrijwilligersorganisatie is in de praktijk weerbarstig, zo conclu- 

trokkenheid van de Tweede Kamerfrac- deert Hekker. 
eljk bestuur. Het werk wordt eigenlijk Een ander probleem dat tijdens de campagne naar voren komt, is dat 
,daan en de inzet van de vertegenwoor- D66 zich weliswaar enthousiast pro-Europees toont, maar dat het thema 
n' in de partij wordt door campagnelei- Europa binnen de partij helemaal niet zo leeft. Typerend is dat het voor- 
tempeld. Vanuit de Tweede Kamerfrac- jaarscongres in maart, dat onder het motto 'D66 op weg naar Europa' de 
,rkers actief bij de campagne betrokken. opmaat moest zijn naar de verkiezingen in juni, maar weinig belang- 

afweten en het landelijk bestuur is al- stelling heeft getrokken. In tegenstelling tot het drukbezochte najaarscon- 

, niet in levenden lijve."122  De zorgen gres in Maastricht trok het congres in Den Haag maar 560 bezoekers. 129 
ts aan de situatie. Nadat de verkiezingen Eigenlijk, zo wordt in het evaluatierapport geconcludeerd, is de campagne 
één zetel voor D66 in het nieuwe Euro- inhoudelijk gezien een éénmansfeestje van lijsttrekker In 't Veld geweest: 
ge evaluatie van de verkiezingscampag- De politiek-inhoudelijke lijn is moeizaam tot stand gekomen en werd 

start.  23  De conclusies in het vertrouwe- uiteindelijk alleen door Sophie in 't Veld vastgesteld. Bewindspersonen 
De campagne verliep chaotisch, zonder en Kamerleden hebben weinig tijd vrijgemaakt om de campagne te  on- 
,,124 Campagneleider Hekker bevestigt dersteunen. Zij hebben niet deelgenomen aan het campagneteam en de 

Ie waan van de dag nogal eens leidend" denktank waardoor de politiek inhoudelijke lijn onduidelijk is geble- 
ven." 130  Campagneleider Hekker bevestigt dat er weinig interesse was 

alles, zo blijkt uit de evaluatie. Vooral voor de Europese boodschap van D66: "Europa leeft nauwelijks onder de 
,ne niet goed verlopen: "Het campagne- bevolking, dat was van meet af aan duidelijk en ook binnen de partij is 
le organisatiestructuur was niet effectief liet geen 'hot item'. De actualiteit was veel dichterbij dan Europa. We 
een ondersteuning. Het campagneplan zaten middenin de Waddenzee- en Irakdebatten en dat kreeg vele malen 
werkt en er is ook niet genoeg bekend- meer aandacht dan de Europese verkiezingen."3' Volgens Hekker was er, 
niet door iedereen geaccepteerd en ook buiten het programma en het campagneplan, eigenlijk helemaal geen 
ehanteerd. Er was een onduidelijke tot politiek-inhoudelijke lijn. 

impagneteam, waardoor sommige leden Alsof de harde conclusies over de mislukte verkiezingscampagne nog 
ren niet wisten wat ze moesten doen. Er niet genoeg zijn, blijkt de campagne na afloop ook nog eens veel meer te 
Alleen de verzorging van het campag- hebben gekost dan begroot. Het ontwerpen van het campagnemateriaal, 

zijn goed verlopen. Volgens campagne- het drukken van de posters en drukwerk voor de poststemming zijn ruim 
;e personen binnen de top van D66 ont- tienduizend euro duurder uitgevallen dan begroot. De ingekochte zendtijd 
sgevoel. Zelfs waar het elementaire za- OP radio en televisie was met 44.000 euro bijna de helft duurder dan de 

oor meetings en  e-mail  lezen en beant- 30.000 die op de begroting stond. Ironisch is bovendien dat de mailing 
)02 is aangetreden als directeur van het die bedoeld was om fondsen te werven, drie keer zo duur uitviel als be- 
armee aan de kern van wat de organisa- groot. "Het is dus financieel niet goed gegaan", concludeert campagnelei- 
en gebrek aan professionaliteit. Ook de 

132 der Hekker. Dat is eufemistisch uitgedrukt: de campagne voor de Eu- 
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ropese verkiezingen slaat een gat in de begroting van D66, een begroting woordigende lichamen en leden 
die toch al niet erg solide was. commissies geen passief kiesrecht 

afdelingsniveau wel meestemmen I 
ONDERHOUD AAN DE INTERNE DEMOCRATIE samenstelling van kandidatenlijsten 

vertegenwoordigende functie beklei 
D66 is een echte ledenpartij, waar alle leden al vanaf de oprichting van de dat er op lokaal niveau mensen op 
partij een gelijke stem hebben  (one  man,  one  vote).133  Naast het lidmaat- komen, die weinig of geen binding 
schap bestaat er de mogelijkheid om donateur te worden. Donateurs  beta-  oor staat en daar wellicht afstanc 
len een vrijwillig bedrag (minimaal tien euro), maar hebben geen stem- bekritiseerde kabinetsdeelname g 
recht. Om de drempel om lid te worden te verlagen, is in 2002 het 'aspi- principiële redenering - een vertel  
rant-lidmaatschap' ingevoerd, een soort proeflidmaatschap voor één jaar. moet in hart en nieren een D66'er 2 

Sindsdien heeft zich echter slechts één aspirant lid aangemeld. Omdat er druk te staan, wanneer diverse afi 
kennelijk geen behoefte aan bestaat, wordt het aspirant-lidmaatschap door mensen hebben om de belangrijkste 
het congres per 1januari 2005 weer afgeschaft. Om toch een 'iaagdrem- len. Zoals de kandidatenlijst voor di 
pelige' vorm van lidmaatschap te hebben, wordt in het landelijk bestuur 2006. Op het najaarscongres in no' 
het idee geopperd om een zogeheten 'tientjeslidmaatschap' in te voeren. gument wijken voor pragmatisme: I 
Tientjesleden zouden landelijk geen stemrecht moeten krijgen, maar op de opdracht om "het plaatselijk lidn 
lokaal niveau wel actief kiesrecht en passief kiesrecht voor bestuursfunc- lidmaatschap naar een actief lidma  

ties  (niet voor vertegenwoordigende functies).  134  De vraag is hoe het verkiesbaar kunnen stellen voor de 
tientjeslid zich verhoudt tot de donateur, die voor een tientje geen stem- [let landelijk bestuur ziet zich r 
recht krijgt. Het voorstel wordt echter nooit uitgevoerd, alle aandacht gaat stuur dient de congresuitspraak uit 
namelijk uit naar een andere vorm van lidmaatschap: het 'lokaal lidmaat- kiesrecht voor lokale leden. Althar 

schap'. van liet landelijk bestuur op 16 fet 
Tijdens het voorjaarscongres in mei 2002 hebben de leden een motie 1mr 'in grote meerderheid" teger 

aangenomen waarin het landelijk bestuur de opdracht heeft gekregen om is. Het bestuur is dus verdeeld. I 
tot november 2002 een proef te houden met het 'lokaal lidmaatschap'. voering te zullen geven aan de con 

Mensen kunnen dan op lokaal niveau lid worden van D66, zonder lande- gen oorstel" in te dienen en "met ki 
lijk lid te zijn. In januari 2003 houdt het bestuur een enquête onder de delijk reglement tegengaan waarbi 
regiobesturen om de ervaringen met het lokaal lidmaatschap te inventari- wordt verleend.i39 Het bestuur bij 

seren. Van de twaalf regio's reageren er slechtsvijf. Bij een aangenomen dat  dc  partij danig geschaad wor 
motie is het gebruikelijk dat het landelijk bestuur op een volgend congres Stellen voor mensen die zich niet be 
rapporteert over de uitvoering van de motie. In dit geval is ook nog eens goed \  an  D66 uit te dragen, maar c 
expliciet een evaluatie van de proef aan het congres toegezegd en zal het elke standpunten zij wel of niet 
congres een besluit willen nemen over voortzetting van de proef of de standpunten uitdragen die mogelijk 

definitieve invoering van het lokaal lidmaatschap. Het landelijk bestuur is Politieke programma van de partij.'  

echter van mening dat "de publicatie van een halve evaluatie" geen goede april 2005 de uitwerking van de cc 

indruk maakt. De resultaten van de evaluatie worden door het bestuur het bestuur goed. Maar een aantal al 

voor kennisgeving aangenomen, de ervaringen worden niet gepubliceerd. ge i,  \  an  de opvatting van het partij 

Wel zal het bestuur op het eerstvolgende congres een voorstel voor invoe- op andere gedachten te brengen. M 

ring van het lokaal lidmaatschap doen. 135  Tijdens het voorjaarscongres in ij Ligt ineens zijn standpunt. Omdi 
februari 2003 wordt het voorstel om het lokaal lidmaatschap in te voeren 111 Lmdidatenlijsten samen te steile 

C Pragmatische het best "loka- aangenomen, zij het dat daarbij als kanttekening wordt vermeld dat oplossing: 
'dog akkoord het Ie leden ten aanzien van de verkiezing van kandidaten voor vertegen- met passief kiesi 
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in de begroting van D66, een begroting woordigende lichamen en leden van besturen en leden van verplichte 
commissies geen passief kiesrecht krijgen."  136  Lokale leden mogen op 
afdelingsniveau wel meestemmen bij moties en amendementen en bij de 

DE INTERNE DEMOCRATIE samenstelling van kandidatenlijsten, maar ze mogen geen bestuurlijke of 
vertegenwoordigende functie bekleden. Hiermee wil de partij voorkomen 

r alle leden al vanaf de oprichting van de dat er op lokaal niveau mensen op gezichtsbepalende posities in de partij 

ne man,  one vote).  133 Naast het lidmaat- komen, die weinig of geen binding hebben met waar D66 landelijk gezien 

om donateur te worden. Donateurs  beta-  voor staat en daar wellicht afstand van nemen. Zeker gelet op de veel 

iaal tien euro), maar hebben geen stem- bekritiseerde kabinetsdeelname geen onterechte gedachte. Maar deze 

worden te verlagen, is in 2002 het 'aspi- principiële redenering - een vertegenwoordiger of bestuurder van D66 

:n soort proeflidmaatschap voor één jaar. moet in hart en nieren een D66'er zijn - komt in de loop van 2004 onder  

its  één aspirant lid aangemeld. Omdat er druk te staan, wanneer diverse afdelingen ontdekken dat ze te weinig 

aat, wordt het aspirant-lidmaatschap door mensen hebben om de belangrijkste functies binnen de afdeling te vervul- 

veer afgeschaft. Om toch een 'laagdrem- [en. Zoals de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

e hebben, wordt in het landelijk bestuur 2006. Op het najaarscongres in november 2004 moet het principiële ar- 

leten 'tientjeslidmaatschap' in te voeren. (jument wijken voor pragmatisme: het congres geeft het landelijk bestuur 

leen stemrecht moeten krijgen, maar op de opdracht om "het plaatselijk lidmaatschap om te zetten van een passief  

it  en passief kiesrecht voor bestuursfunc- lidmaatschap naar een actief lidmaatschap, zodat plaatselijke leden zich 
137 

ende functies). 134 De vraag is hoe het verkiesbaar kunnen stellen voor de gemeenteraad." 

lonateur, die voor een tientje geen stem- Het landelijk bestuur ziet zich nu voor een dilemma gesteld. Het be- 

chter nooit uitgevoerd, alle aandacht gaat stuur dient de congresuitspraak uit te voeren, maar is zelf tegen passief 

in van lidmaatschap: het 'lokaal lidmaat- kiesrecht voor lokale leden. Althans, in het verslag van de vergadering 
van het landelijk bestuur op 16 februari 2005 staat dat het landelijk be- 

in mei 2002 hebben de leden een motie stuur "in grote meerderheid" tegen passief kiesrecht voor lokale leden 

k bestuur de opdracht heeft gekregen om is.138  Het bestuur is dus verdeeld. Na rijp beraad besluit het bestuur uit- 

e houden met het 'lokaal lidmaatschap'. voering te zullen geven aan de congresmotie, maar tegelijkertijd een "te- 

iveau lid worden van D66, zonder lande- genvoorstel" in te dienen en "met kracht enige wijziging van het huishou- 

houdt het bestuur een enquête onder de deljk reglement tegengaan waarbij aan lokale leden passief kiesrecht 

met het lokaal lidmaatschap te inventari- wordt verleend."  139  Het bestuur blijft dus (in meerderheid) van mening 

geren er slechts vijf. Bij een aangenomen "dat de partij danig geschaad wordt door vertegenwoordiging open te 

landelijk bestuur op een volgend congres stellen voor mensen die zich niet bereid verklaren het volledige gedachte- 

an  de motie. In dit geval is ook nog eens goed van D66 uit te dragen, maar op persoonlijke titel een keuze maken 

roef aan het congres toegezegd en zal het welke standpunten zij wel of niet verdedigen en op welke terreinen zij 

en over voortzetting van de proef of de standpunten uitdragen die mogelijk lijnrecht in tegenspraak zijn met het 

aal lidmaatschap. Het landelijk bestuur is politieke programma van de partij ,,140  Het landelijk bestuur keurt op 13 

catie van een halve evaluatie" geen goede april 2005 de uitwerking van de congresmotie èn het tegenvoorstel van 

in de evaluatie worden door het bestuur het bestuur goed. Maar een aantal afdelingen heeft inmiddels lucht gekre- 

,de ervaringen worden niet gepubliceerd, gen van de opvatting van het partijbestuur en probeert de bestuursleden 

volgende congres een voorstel voor invoe- op andere gedachten te brengen. Met succes, want het landelijk bestuur 

p doen. 135 Tijdens het voorjaarscongres in wijzigt ineens zijn standpunt. Omdat sommige afdelingen moeite hebben 

1 om het lokaal lidmaatschap in te voeren om kandidatenlijsten samen te stellen, kiest ook het landelijk bestuur voor 

als kanttekening wordt vermeld dat "loka- de pragmatische oplossing: het bestuur trekt het tegenvoorstel in en gaat 

erkiezing van kandidaten voor vertegen- alsnog akkoord met het passief kiesrecht voor lokale leden.  141  Maar is het 
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landelijk bestuur echt overtuigd? Nee, zo blijkt ook uit de behandeling systeem daarna te evalueren. Het 
van het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, op het  ling  aanvankelijk over. 

 143  Maar de 
voorjaarscongres in 2005. Het bestuur laat blijken nog steeds niet voor ropese verkiezingen naar voren 
passief kiesrecht voor lokale leden te voelen: "Het landelijk bestuur en genoeg om van voortzetting van I 
het congres hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat verte- kiezi ngen kan de beoordeling v 
genwoordigers van de partij ook inderdaad vertegenwoordigers van de slechts oppervlakkig plaatsvinden 
partij als geheel zijn. Wij zijn een landelijke partij en geen federatie van achterban naar voorverkiezingen r 
lokale partijen."  42  Maar dat argument kan de leden die op dat moment in te eindigen. Bovendien hebben 
de zaal zitten niet overtuigen. Het congres maakt het passief kiesrecht gekost, voor 25 kandidaten. Bij 'I 
voor lokale leden alsnog mogelijk, veel meer zijn en afschaffing van 

financiFe besparing op.  144  Begin 
VOORVERKIEZINGEN overleg met de Tweede Kamerfra 

stellen, althans het congres daarto 
Niet alleen ten aanzien van het lidmaatschap van D66 worden in deze nale voorverkiezingen zullen een 
periode veranderingen doorgevoerd. Ook de samenstelling van de kandi- 
datenlijsten verandert - ook al gaat het daarbij om een experiment. In HET JAAR VA 

grote lijnen is de procedure waarmee de democraten hun kandidatenlijs- 
ten voor verkiezingen samenstellen al sinds de oprichting van de partij Met het oog op de gemeenteraads 
ongewijzigd. Ook hier geldt het  one  man,  one vote-systeem: alle leden landelijk bestuur eind 2004 om v 
mogen middels een poststemming hun voorkeur aangeven. Desgewenst maken. Het electorale belang van 
kan het congres een stemadviescommissie instellen, die de leden advi- Het wordt gezien als de opmaat n 
seert over de volgorde van de kandidaten. Begin 2003 wordt het congres een jaar later worden gehouden. E 
echter een wijziging van het huishoudelijk reglement aangenomen, committeert zich eind 2004 dan o 
waarmee wordt geregeld dat de samenstelling van de kandidatenlijsten gen in liet land in de vorm van 
voor vertegenwoordigende lichamen voortaan via regionale voorverkie- Peclitold. die zelf jarenlang in de 
zingen zal plaatsvinden. Aan de regionale voorverkiezingen, vergelijk- extra geld in de begroting vrij te n 
baar met Amerikaanse  primaries,  kunnen niet alleen leden van D66 deel- lingen. "We gaan dit jaar nieuwe 
nemen, maar ook niet-leden die wel D66 stemmen. Doel van het nieuwe aar wel veel D66'ers wonen, n 
systeem is om ook niet-leden bij de samenstelling van de kandidatenlijs- bestuur stimuleert sterke afdeling 
ten te betrekken. Ook wordt het systeem gezien als transparanter in  verge-  gaaii met omliggende kleinere 
ljking met een stemadviescommissie. Nederland wordt opgedeeld in vijf afdelingen in het land om de deelr 
landsdelen, waar kandidaten zich na de sluiting van de kandidaatstelling te Organiseren en campagne te vo 
kunnen presenteren. De vijf voorlopige lijsten worden op basis van het eind 2004 allesbehalve vast. De c 
inwonertal van het landsdeel geïntegreerd tot één voorlopige lijst. Ver- gd11 vraagt om de inzet van vele a 
volgens krijgen alle leden via een poststemming de gelegenheid de defini- Willig,ers. En zijn die er wel in 
tieve lijst vast te stellen. De eerste keer dat van de nieuwe methode ge- erkent dat de extra middelen bep 
bruik wordt gemaakt, is bij de samenstelling van de kandidatenlijst voor groot zal zijn. Een onderscheid t 
de Europese verkiezingen in 2004. De bedoeling is om daarna het nieuwe ge0eg zijn om op eigen kracht d 
systeem te evalueren om te kijken of het werkt. Maar een evaluatie op verzorgeli en afdelingen die extr 
basis van alleen de Europese verkiezingen wordt door het landelijk be- \eJlmj1c zijn. 
stuur onvoldoende geacht. De verkiezingscommissie van de partij advi- lii eerste aanleg besluit het 1 
seert het bestuur om het systeem van regionale voorverkiezingen ook onderstemii,ng nodig hebben in d 
voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2007 te gebruiken en het van het j aai: worden de afdelingen 
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Nee, zo blijkt ook uit de behandeling  
an  het huishoudelijk reglement, op het 
estuur laat blijken nog steeds niet voor 
en te voelen: "Het landelijk bestuur en 
ordelijkheid ervoor te zorgen dat verte-
, inderdaad vertegenwoordigers van de 
n landelijke partij en geen federatie van 
ment kan de leden die op dat moment in 
let congres maakt het passief kiesrecht 

IiWNJWAhtt1*1 

lidmaatschap van D66 worden in deze  
,rd.  Ook de samenstelling van de kandi-
laat het daarbij om een experiment. In 
-mee de democraten hun kandidatenlijs-
ten al sinds de oprichting van de partij  
one  man,  one vote-systeem: alle leden 

ig hun voorkeur aangeven. Desgewenst 
commissie instellen, die de leden advi-
ndidaten. Begin 2003 wordt het congres 
huishoudelijk reglement aangenomen, 
samenstelling van de kandidatenlijsten 

11en voortaan via regionale voorverkie-
regionale voorverkiezingen, vergelijk-
kunnen niet alleen leden van D66 deel-

vel D66 stemmen. Doel van het nieuwe 
de samenstelling van de kandidatenlij S-

ysteem gezien als transparanter in verge-
issie. Nederland wordt opgedeeld in vijf 
na de sluiting van de kandidaatstelling 

rlopige lijsten worden op basis van het 
integreerd tot één voorlopige lijst. Ver-
poststemming de gelegenheid de  defini-
te  keer dat van de nieuwe methode ge-
Lmenstelling van de kandidatenlijst voor 
t. De bedoeling is om daarna het nieuwe 
en of het werkt. Maar een evaluatie op 
rkiezingen wordt door het landelijk be-
rkiezingscommissie van de partij advi-
m van regionale voorverkiezingen ook 
ede Kamer in 2007 te gebruiken en het 
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systeem daarna te evalueren. Het landelijk bestuur neemt deze aanbeve-
ling aanvankelijk over. 143  Maar de nadelen die bij de evaluatie na de Eu-
ropese verkiezingen naar voren zijn gekomen, zijn toch zwaarwegend 
genoeg om van voortzetting van het experiment af te zien. Bij voorver-
kiezingen kan de beoordeling van de kandidaten volgens het bestuur 
slechts oppervlakkig plaatsvinden. Ook blijken sommige kandidaten hun 
achterban naar voorverkiezingen mee te nemen om zo op een hoge plaats 
ie eindigen. Bovendien hebben de voorverkiezingen zo'n 20.000 euro 
Oe voor 25 kandidaten. Bij Tweede Kamerverkiezingen zal dat nog 
veel meer zijn en afschaffing van de voorverkiezingen levert dus ook een 
financiële besparing op.  144  Begin 2006 besluit het landelijk bestuur in 
overleg met de Tweede Kamerfractie de stemadviescommissie weer in te 
stellen, althans het congres daartoe een voorstel te zullen doen. De regio-
nale voorverkiezingen zullen een eenmalig experiment blijven. 

HET JAAR VAN DE AFDELINGEN 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, besluit het 
landelijk bestuur eind 2004 om van 2005 'het jaar van de afdelingen' te 
maken. Het electorale belang van de gemeenteraadsverkiezingen is groot. 
Het wordt gezien als de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen, die 
een jaar later worden gehouden. Het landelijk bestuur onderschrijft dit en 
committeert zich eind 2004 dan ook al aan ondersteuning van de afdelin-
gen in het land in de vorm van menskracht en geld.14  Partijvoorzitter 
Pechtold, die zelf jarenlang in de lokale politiek actief is geweest, belooft 
extra geld in de begroting vrij te maken voor "revitalisering" van de afde-
lingen. "We gaan dit jaar nieuwe afdelingen oprichten in de gemeenten 
waar wel veel D66'ers wonen, maar waar nog geen afdeling is. En het 
bestuur stimuleert sterke afdelingen om samenwerkingsverbanden aan te 
gaan met omliggende kleinere afdelingen.  „146  Het is aan de D66-
afdelingen in het land om de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 
Ie organiseren en campagne te voeren. Of dat een succes zal worden, staat 
eind 2004 allesbehalve vast. De Organisatie van gemeenteraadsverkiezin-
gen vraagt om de inzet van vele afdelingsbestuurders, kandidaten en vrij-
willigers. En zijn die er wel in voldoende mate? Het landelijk bestuur 
erkent dat de extra middelen beperkt zijn en dat de vraag waarschijnlijk 
groot zal zijn. Een onderscheid tussen afdelingen die min of meer sterk 
genoeg zijn om op eigen kracht de voorbereiding van de verkiezingen te 
verzorgen en afdelingen die extra ondersteuning nodig hebben, zal on-
vermijdelijk zijn. 

In eerste aanleg besluit het landelijk bestuur om de afdelingen die 
ondersteuning nodig hebben in drie groepen in te delen. Voor het eind 
van het jaar worden de afdelingen benaderd die het bij de vorige gemeen- 
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teraadsverkiezingen niet is gelukt om een raadszetel te bemachtigen. Zijn 
zij van plan om deze keer weer mee te doen en wat hebben deze afdelin-
gen aan ondersteuning nodig? Deze groep bestaat uit negen afdelingen. 
Geld is bijna nooit het probleem van deze 'slapende afdelingen', wel een 
gebrek aan bestuurders en inspiratie. Dan is er een groep gemeenten waar 
de lokale D66-afdeling bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet 
heeft meegedaan, maar waar bij de landelijke verkiezingen in 2002 en 
2003 een positieve uitslag is gehaald en waar dus een kans bestaat op een 
positieve uitslag in maart 2006. Ook deze dertien afdelingen worden be-
naderd om te inventariseren welke ondersteuning nodig is. Tot slot zijn er 
ongeveer twintig afdelingen die "strategisch of publicitair voor D66 van 
grote waarde kunnen zijn."  147 

 Dit zijn vooral de afdelingen in de grotere 
steden. Bij de laatste landelijke verkiezingen zijn hier heel uiteenlopende 
uitslagen gehaald (van achttien procent in Zoetermeer tot 2,2 procent in 
Utrecht). In het kader van de 'revitaliseringsactie' zullen zowel het lande-
lijk bestuur als de Tweede Kamerleden de afdelingen in het land frequent 
gaan bezoeken om leden en kiezers te motiveren en enthousiasmeren. De 
grootste afdelingen zullen 'proactief worden benaderd om zichtbare 
activiteiten te organiseren, iets waar veel mensen op afkomen. Vanuit het 
partijbureau zal bij lokale activiteiten actieve ondersteuning worden ge- 
boden. 148  

Behalve dat een aantal afdelingen ondersteuning nodig hebben, speelt 
er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 nog een 
ander probleem. D66'ers die in de lokale politiek voor de partij actief 
zijn, hebben veel 'last' van de verminderde populariteit van de partij als 
gevolg van de koers op landelijk niveau. In diverse gemeenten is daar-
door de behoefte ontstaan om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
onder een andere naam mee te doen. Een naam die zowel de verbonden-
heid met D66 aangeeft, maar ook het lokale karakter van de plaatselijke 
D66-politici onderstreept. 'Democraten Hilversum' bijvoorbeeld, of 
'D66/ Hart voor Eindhoven'. Nu is het gebruikelijk dat lokale afdelingen 
van landelijke politieke partijen die aan gemeenteraadsverkiezingen mee-
doen, dat onder dezelfde naam doen. Volgens de Kieswet kan een lande-
lijke partij niet in een bepaalde gemeente onder een andere naam mee-
doen, dan is er volgens de Kieswet sprake van een andere partij. Al ver 
voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt de partijtop van D66 vanuit het 
land benaderd met vragen en verzoeken om onder een andere naam mee 
te doen. Fractievoorzitter Dittrich is er een voorstander van om afdelingen 
de ruimte te geven om lokaal onder een eigen naam mee te doen, partij-
voorzitter Pechtold echter is tegenstander van het loslaten van de ge-
meenschappelijke identiteit .'49  Het landelijk bestuur besluit dan ook aan-
vankelijk vast te houden aan deelname onder de statutaire naam 'Demo-
craten 66 (D66)'.150 

 Maar begin april 2005 ontvangt het landelijk bestuur 
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informeel een later die maand bekend te maken advies van de Kiesraad 
aan de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing. In dit advies stelt de 
Kiesraad zich op het standpunt dat het (onder bepaalde voorwaarden) "in 
principe" mogelijk is dat een afdeling van een politieke partij bij gemeen- 

raadsverkiezingen de naam van de gemeente toevoegt aan de landelijk 
geregistreerde partijnaam. Daarmee zouden aanduidingen als 'D66 Lei-
([en' op het stembiljet mogelijk worden. Het advies is een tegemoetko-
tiling aan de wens van lokale afdelingen van politieke partijen om hun 
kieslijst een 'lokaal tintje' te geven. 151 

TOENEMENDE ONRUST OVER REGERINGSDEELNAME 

Op 18 mei 2003 besloot het congres van D66 in te stemmen met de toe-
treding tot het tweede kabinet-Balkenende met als belangrijkste speerpun-
ten: investeringen in de kenniseconomie en het onderwijs en investerin-
gen in een 'nieuwe overheid' door democratische hervormingen en dere-
gnlering. Op basis van deze speerpunten en nog enkele andere 'winstpun-
ten' (vergroening van het belastingstelsel, vraagsturing in de zorg, aanpak 
van afvloeiingsregelingen en beperking van het misbruik van de hypo-
theekrenteaftrek) stemde het D66-congres in met regeringsdeelname. 
Sindsdien is de steun voor het kabinet-Balkenende  II  binnen D66 lang-
zaam maar zeker afgebrokkeld. Al kort na het akkoord over de regerings-
deelname hebben sommige D66'ers hun lidmaatschap opgezegd. Het 
betrof weliswaar enkele individuele gevallen, maar de berichtgeving over 
opzeggingen in de media zorgen toch voor negatieve beeldvorming. Eén 
van de opvallendste opzeggingen is die van D66-initiatiefnemer Peter  
Baehr. Baehr,  die in 1965 samen met Erik Visser de basis legde voor wat 
later D66 zou worden, zegt eind 2003 zijn lidmaatschap op.  152  Tot een 
massale uittocht van dissidente partijleden is het vooralsnog niet geko-
men, maar erg sterk is de loyaliteit van de D66-achterban in het eerste 
jaar Balkenende  II  niet. Lieten veel democraten zich er tijdens het be-
i'aamde partijcongres in Rotterdam nog van overtuigen dat D66 als de 
progressieve component in een verder conservatief kabinet veel pro-
grammapunten zou kunnen realiseren, inmiddels herkennen steeds minder 
D66'ers zich in het beleid van het kabinet, dat in de ogen van veel demo-
craten onversneden rechts-conservatief is. Daarbij gaat het niet alleen om 
de democratische vernieuwing; er is ook onvrede over de kwestie Irak, de 
gasboringen in de Waddenzee en het sociaaleconomische hervormingsbe- 
leid van het kabinet. In de loop van 2004 neemt de onrust binnen D66 
toe. Op de interne mailinglist voor D66-bestuurders 'BV-mail' roeren 
ontevreden D66'ers zich en in het najaar verlaten zelfs hele afdelingen de 
partij. In oktober 2004 besluit de D66-afdeling Rozenburg om zich af te 
scheiden. Veel Rozenburgers hekelen "de afbraak van sociale voorzienin- 
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gen" door het kabinet. Ze vinden dat ze niet meer kunnen uitleggen waar te ingrepen. Sommige veranderi 
D66 voor staat nu de partij aan een centrumrechtse coalitie deelneemt. De doorgaan met dit kabinet. We  ii  
afdeling gaat verder als lokale partij Nieuwe Democraten Rozenburg. Het mier I)e Graaf verwacht veel d 
landelijk bestuur van D66 keurt de stap van de afdeling af. De afdeling olksIoant dat de kabinetsdeeln 
neemt namelijk de gemeenteraadszetels die in 2002 als D66 zijn behaald hij. "Ik heb er ook een goed  an  
mee naar de nieuwe lokale partij. Bovendien blijkt het bestuur van de manent erop aangedrongen de 
afdeling de leden niet te hebben betrokken bij het besluit om de partij te zigen. Dat bleek met de PvdA n 
verlaten. Ook is er geen enkel contact met het landelijk bestuur van D66 waarin veel moet gebeuren, mn 

geweest. 153 door te regeren. Maar we hebb 
Het rommelt niet alleen in Rozenburg. Begin november komt bij het we op belangrijke punten in ons 

landelijk bestuur een verklaring binnen waarin 85 actieve D66'ers uit het Graaf is niet bang dal D66 als k 
hele land zich distantieren van het kabinetsbeleid. "Wij, actieve D66- uitoefenen op het regeringsbelei 

leden staan niet achter het beleid van het kabinet zoals dat momenteel venmalige invloed. ik ben ervar, 

gevoerd wordt. Wij zijn (en blijven!) lid van de sociaal-liberale partij langrijke hervormingen in de ec 

D66, maar distantiëren ons van het huidige kabinetsbeleid dat in onze ving hebben doorgevoerd. Daar 

ogen sociaal noch liberaal is te noemen op velerlei terreinen. Wij merken liet oog op de peilingen van de d 

in ons eigen politieke werk en leefomgeving dat veel zaken die landelijk Ook in zijn toespraak voor I 

besloten worden, te negatief doorwerken op de samenleving en geven dit beleid van het kabinet. De herv 

signaal af." De groep bestaat uit raadsleden en oud-raadsleden, afdelings- de D66-agenda, zo stelt de vicel 

en regiobestuurders, wethouders en oud-wethouders en is een initiatief kabinet is niet een conservatiev 

van de gemeenteraadsfractie van D66 in Bussum. De ondertekenaars reel conservatisme is niet aan oi 

komen onder andere uit Zeist, De Bilt, Heemstede, Culemborg, Zoeter- alleeti maar een CDA-program c 

meer, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Huizen.  154  Hoe breed de onvre- van D(fe. Wij wilden onder Paa: 

de van deze D66'ers in de partij wordt gedragen, is niet duidelijk, maar de ge'a gd omdat we één miljoei 

onvrede overheerst in de loop van 2004 wel steeds meer de sfeer linnen reïntegratie en in een gepervertei 

D66. / onidat ze Els Borst toen belett 
zorgkostenstelsel, terwijl dat ool 

MEERDERHEID STEUNT PARTIJTOP al jaren oor het afschaffen vai 
een eigen vrije keuze laten maar 

Net als een jaar eerder staat ook het najaarcongres in november 2004 in k liet kabinet, mèt D66, doet 

het teken van de regeringsdeelname. 'Wat doet D66 in het kabinet' is het Ook een kabinet met PvdA zoi 

wat dubbelzinnige thema van het congres. De partijtop van D66 is zich rekent al met PvdA-leider Bos, 

ervan bewust dat een deel van de achterban van de partij ontevreden is met CDA en VVD met veel th( 

over de kabinetsdeelname van de democraten en dat ze een overtuigend bondgenoot». "Misschien is dat 

verhaal moeten houden om de eenheid in de partij te bewaren. Op de 
Ci niet Kwam: Wouter Bos zag 

ochtend van het congres staan er dan ook interviews met fractievoorzitter sociale zekerheid en participath 

Dittrich in dagblad Trouw en met vicepremier De Graaf in de Volkskrant, 
v ei aflt\voordelljkheid daarvoor 

waarin ze de kabinetsdeelname van D66 verdedigen. Dittrich zegt in ìer tiA ssen links of rechts, maar i 

Trouw zich zeer thuis te voelen in de coalitie met CDA en VVD. "We d 
ce weken na de moord oi 

een kwetsbare  voelen ons heel senang in deze coalitie. We zijn er met open ogen inge- samenlc 
d imste antwoorden, om terro stapt. Wij willen Nederland hervormen, gezamenlijk. We zitten op één 

lelijk de samenleving lijn. Natuurlijk is er kritiek denkbaar. We zijn met een ingrijpende her- bij elka 
dllt \\oorden, vorming van de sociale zekerheid. Maatschappelijke onrust hoort bij gro- om de mensen het 
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dat ze niet meer kunnen uitleggen waar te ingrepen. Sommige veranderingen gaan van au. Maar de grote lijn is: 
n centrumrechtse coalitie deelneemt. De doorgaan met dit kabinet. We hebben een missie, een doel." 155 Vicepre- 
rtij Nieuwe Democraten Rozenburg. Het luier De Graaf verwacht veel discussie op het congres. Hij erkent in de 
de stap van de afdeling af. De afdeling volkskrant dat de kabinetsdeelname voor veel onrust zorgt. Maar, zo zegt 
szetels die in 2002 als D66 zijn behaald hij, "ik heb er ook een goed antwoord op. We hebben bijvoorbeeld per- 
ij. Bovendien blijkt het bestuur van de manent erop aangedrongen de WAO, een geperverteerd systeem, te wij- 
betrokken bij het besluit om de partij te zigen. Dat bleek met de PvdA niet mogelijk, nu gebeurt het. In deze tijd, 

)ntact met het landelijk bestuur van D66 waarin veel moet gebeuren, maak je je op korte termijn niet populairder 
door te regeren. Maar we hebben verantwoordelijkheid aanvaard omdat 

ozenburg. Begin november komt bij het we op belangrijke punten in ons programma resultaten konden halen." De 

)innen waarin 85 actieve D66'ers uit het Graaf is niet bang dat D66 als kleinste regeringspartij weinig invloed kan 

het kabinetsbeleid. "Wij, actieve D66- uitoefenen op het regeringsbeleid. "D66 is een kleine partij met een bo- 

Ld van het kabinet zoals dat momenteel venmatige invloed. ik ben ervan overtuigd dat wij over een paar jaar be- 
Ljven!) lid van de sociaal-liberale partij langrjke hervormingen in de economie en de structuur van de samenle- 

het huidige kabinetsbeleid dat in onze ving hebben doorgevoerd. Daarvoor doen we het. Dan moet je niet met 
oemen op velerlei terreinen. Wij merken het oog op de peilingen van de dag zenuwachtig worden." 156 

efomgeving dat veel zaken die landelijk Ook in zijn toespraak voor het partijcongres verdedigt De Graaf het 
rwerken op de samenleving en geven dit beleid van het kabinet. De hervormingsagenda van Balkenende  II  is  óók  
raadsleden en oud-raadsleden, afdelings- de D66-agenda, zo stelt de vicepremier: "De hervormingsagenda van het 
en oud-wethouders en is een initiatief kabinet is niet een conservatieve agenda: Conservatisme, laat staan mo- 

n D66 in Bussum. De ondertekenaars reel conservatisme is niet aan ons besteed. De hervormingsagenda is niet 

)e  But,  Heemstede, Culemborg, Zoeter- alleen maar een CDA-program of een VVD-politiek; het is ook de agenda 

ioven en Huizen. 154 Hoe breed de onvre- van D66. Wij wilden onder Paars  II  dat de WAO ingrijpend zou worden 
wordt gedragen, is niet duidelijk, maar de gewijzigd omdat we één miljoen WAO'ers naderden, zonder uitzicht op 
in 2004 wel steeds meer de sfeer binnen reintegratie en in een geperverteerd systeem. Wij hekelden PvdA en VVD 

omdat ze Els Borst toen beletten voortgang te boeken met een nieuw 
zorgkostenstelsel, terwijl dat ook toen al noodzakelijk was. En wij pleiten 

D STEUNT PARTIJTOP al jaren voor het afschaffen van collectieve regelingen die mensen niet 
een eigen vrije keuze laten maar hen dwingen eerder te stoppen met wer- 

het najaarscongres in november 2004 in ken. Het kabinet, mèt D66, doet wat al lang gedaan had moeten worden. 

ime. 'Wat doet D66 in het kabinet' is het Ook een kabinet met PvdA zou er niet aan ontkomen zijn." De Graaf 

st congres. De partijtop van D66 is zich rekent af met PvdA-leider Bos, die bij de totstandkoming van de coalitie 
Je achterban van de partij ontevreden is met CDA en VVD met veel theater afscheid nam van de "progressieve 

Ee democraten en dat ze een overtuigend bondgenoot". "Misschien is dat wel het echte verhaal van dat kabinet dat 

eenheid in de partij te bewaren. Op de er niet kwam: Wouter Bos zag de noodzaak van hervorming (van zorg, 
dan ook interviews met fractievoorzitter sociale zekerheid en participatie,) net zo goed als wij, maar durfde de 

t vicepremier De Graaf in de Volkskrant, verantwoordelijkheid daarvoor simpelweg niet aan. Dat is het verschil, 
van D66 verdedigen. Dittrich zegt in niet tussen links of rechts, maar tussen stilstand of vooruitgang.,,157  
in de coalitie met CDA en VVD. "We Twee weken na de moord op Theo van Gogh stelt De Graaf dat Ne- 

coalitie. We zijn er met open ogen inge- derland "een kwetsbare samenleving" is geworden. "Het is zoeken naar 

vormen, gezamenlijk. We zitten op één de juiste antwoorden, om terrorisme en radicalisering te bestrijden en 
kbaar. We zijn met een ingrijpende her- tegelijk de samenleving bij elkaar te houden. Het is zoeken naar de juiste 
d. Maatschappelijke onrust hoort bij gro- antwoorden, om de mensen het gevoel te geven dat ze hun pessimisme 
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kunnen laten varen, weer kunnen geloven in een toekomst. Mensen het natie. Het kunnen inrichten van j 
gevoel te geven dat ze weer kunnen vertrouwen op politiek en overheid, dunkt, zonder inmenging door wi 
en degenen die daarin leiding geven. Daar ligt onze opdracht."  58  Ook ontzuiling en individualisering hel 
fractievoorzitter Boris Dittrich gaat naar aanleiding van de moord op Van gehad. 
Gogh in op het politieke en maatschappelijke klimaat in Nederland. Hij CDA-minister Donner van Justit 
houdt een hartstochtelijk pleidooi voor een samenleving waarin plurifor- ,iin gen in de samenleving door h 
miteit en individuele vrijheid hand in hand gaan met respect en tolerantie: godsiastering aan te willen scherl  

gall  der Laan aangegeven niet eer 
"De samenleving, zo lijkt het wel, is van niemand meer. Niet van de mensen die gekwetst worden van 
tweede generatie Marokkaan, die zich niet thuis voelt in Nederland en uitzonderingspositie te bieden. Je 
ook niet meer in Marokko. Niet van het middenklasse gezin in Alme- omdat ze vrouw zijn, homo of ei 
re, dat zich bedreigd voelt, en in de steek gelaten door de politiek. Niet wettelijke grenzen gelden namelji 
van de bewoner van de grote stad, die het verval en de agressie om D66 hei artikel over godslastering 
zich heen probeert buiten te sluiten, door weg te kijken. De meeste tuLlriljlc vinden ook wij dat je niel 
mensen zijn tevreden met hun eigen leven, achter hun eigen voordeur, zeggen. Maar dat is de persoonlijk 
Maar over wat zich daarbüiten afspeelt, heerst een gevoel van teleur- zélf. Net  is een kwestie van fatsoen 
stelling en onbehagen. En dat geldt zeker voor de politiek, én voor het Het gaat erom samen van een v 
falen van de overheid. samenleving te gaan. Daarbij  hoot  

Mensen in Nederland zijn verweesd geraakt. Verweesd van elkaar, D66 betreft gaat dat sociaal contra' 
en verweesd van de gemeenschap. Er is geen bindmiddel meer, geen heperki aantal, maar wel heel duid 
gevoel van samen zijn, geen gevoel van het samen moeten doen. We openbare ruimte en het maatschapj 
zijn terechtgekomen in een samenleving waarin we onderling zeer van elkaar accepteren. Waarden w 
grote verschillen van opvatting zijn gaan koesteren. In het zo ontstane komst, religie of wat dan ook: geen 
klimaat gaat iedereen uit van het eigen individuele gelijk en - erger  tie.  Gelijke behandeling. De vrijhei 
nog - probeert iedereen het eigen gelijk ook 'op te leggen' aan de  an-  Ten tweede: een krachtige overheid 
der. Men vindt elkaar niet meer, begrijpt elkaar niet meer, en wil dat 
ook eigenlijk niet meer. We voeren een onvolwassen debat van doven, Dittrich verwijst in zijn toespraak nat 
waarvan het uiterste gevolg een politieke moord is. Louse\vies van der Laan om de straf 

Wie na deze woorden een zwaarwichtig pleidooi verwacht voor her- Wetboek van Strafrecht te schrappe. 
stel van de oude normen en waarden komt bedrogen uit. ik pleit niet ulged,end in reactie op de uitspraken 
voor herstel van de strak georganiseerde verbanden die het verzuilde Over godslastering juist wil aanscherj 
en langs scherpe lijnen verdeelde, voorbije Nederland kenmerkten. flloord 01) Van Gogh wordt ingedien 
Wij willen geen terugkeer naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. maatschappelijk klimaat niet goed 
Want een sociaal-liberaal antwoord dat past bij de maatschappij van blijken veel D66-leden achter Van d 
nu, dat houdbaar is voor het Nederland van de 21e  eeuw, begint niet '001' het vrije woord, juist in een ti 
bij de áthraak van de individualisering, maar juist bij de voltóóiing er- illenen \  eel  democraten. Ook fracties 
van. En bij het besef, dat bij persoonlijke vrijheid, ook persoonlijke ge zin Congrestoespraak mee eens 
verantwoordelijkheid hoort, gelukk, met het voorstel. Volgens 

Juist D66 heeft de plicht om een antwoord te formuleren. Want ont- lilaar tot meer onrust leiden. 
zuiling en individualisering stonden  óók  op de sociaal-liberale agenda, kort ha de moord op Van Gogh krj, 
en zijn daarmee ook onze overwinningen. Ze hebben geleid tot vrij- steun in de Tweede Kamer. 
heid. Mensen mogen nu hun eigen keuzes maken, hun eigen mening Aan het slot van het congres spi 
hebben. Ze hebben geleid tot emancipatie, tot een verbod op discrimï- aanwezige leden zijn vertrouwen uit 
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ri geloven in een toekomst. Mensen het 
nen vertrouwen op politiek en overheid, 
even. Daar ligt onze opdracht."  158  Ook 
iat naar aanleiding van de moord op Van 
Itschappeljke klimaat in Nederland. Hij 
i voor een samenleving waarin plurifor-
d in hand gaan met respect en tolerantie: 

vel, is van niemand meer. Niet van de 
ie zich niet thuis voelt in Nederland en 
t van het middenklasse gezin in Alme-
ide steek gelaten door de politiek. Niet 
stad, die het verval en de agressie om 
[uiten, door weg te kijken. De meeste 
iigen leven, achter hun eigen voordeur. 
afspeelt, heerst een gevoel van teleur-
eidt zeker voor de politiek, én voor het 

rweesd geraakt. Verweesd van elkaar, 
lap. Er is geen bindmiddel meer, geen 
woel van het samen moeten doen. We 
imenleving waarin we onderling zeer 
zijn gaan koesteren. In het zo ontstane 
let eigen individuele gelijk en - erger 
en gelijk ook 'op te leggen' aan de  an-
r, begrijpt elkaar niet meer, en wil dat 
-ren een onvolwassen debat van doven, 
politieke moord is. 

aarwichtig pleidooi verwacht voor her-
sarden komt bedrogen uit. ik pleit niet 
aniseerde verbanden die het verzuilde 
lde, voorbije Nederland kenmerkten. 

r de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
oord dat past bij de maatschappij van 
ederland van de 2  1 

 e eeuw, begint niet 
[isering, maar juist bij de voltooiing er-
)ersoonljke vrijheid, ook persoonlijke 

en antwoord te formuleren. Want ont-
iden  óók  op de sociaal-liberale agenda, 
rwinningen. Ze hebben geleid tot vrij-
igen keuzes maken, hun eigen mening 
nancipatie, tot een verbod op discrimi- 

ZORGEN OVER DE KOERS 

natie. Het kunnen inrichten van je eigen leven, zoals jou dal goed-
dunkt, zonder inmenging door wie dan ook, is een groot goed. Maar 
ontzuiling en individualisering hebben ook ongewenste neveneffecten 
gehad. 

CDA-minister Donner van Justitie zocht een antwoord op de span-
ningen in de samenleving door het in onbruik geraakte artikel van 
godslastering aan te willen scherpen. In de Kamer heeft Lousewies 
van der Laan aangegeven niet eenzijdig partij te willen kiezen, door 
mensen die gekwetst worden vanwege hun geloofsovertuiging, een 
uitzonderingspositie te bieden. Je mag ook geen mensen beledigen 
omdat ze vrouw zijn, homo of een donkere huidskleur hebben. De 
wettelijke grenzen gelden namelijk voor iedereen gelijk. Daarom wil 
D66 het artikel over godslastering niet afstoffen, maar afschaffen. Na-
tuurlijk vinden ook wij dat je niet alles hoeft te zeggen, wat je mag 
zeggen. Maar dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen 
zélf. Het is een kwestie van fatsoen. 

Het gaat erom samen van een versplinterde, naar een pluralistische 
samenleving te gaan. Daarbij hoort een nieuw sociaal contract. Wat 
D66 betreft gaat dat sociaal contract over twee dingen: Ten eerste: een 
beperkt aantal, maar wel heel duidelijke afspraken over wat we in de 
openbare ruimte en het maatschappelijke verkeer wél, en wat we niet 
van elkaar accepteren. Waarden waarin iedereen gelooft, ongeacht af-
komst, religie of wat dan ook: geen fysieke agressie. Geen discrimina-
tie. Gelijke behandeling. De vrijheid je eigen keuzes te kunnen maken. 
Ten tweede: een krachtige overheid die deze afspraken bewaakt." 159 

Dittrich verwijst in zijn toespraak naar het voorstel van Tweede Kamerlid 
Lousewies van der Laan om de strafbaarstelling van godslastering uit het 
Wetboek van Strafrecht te schrappen. 160 Van der Laan heeft haar motie 
ingediend in reactie op de uitspraken van minister Donner, die het artikel 
over godslastering juist wil aanscherpen. Maar omdat de motie kort na de 
moord op Van Gogh wordt ingediend, krijgt Van der Laan het verwijt het 
maatschappelijk klimaat niet goed aan te voelen. Tijdens het congres 
blijken veel D66-leden achter Van der Laan te staan. D66 moet pal staan 
voor het vrije woord, juist in een tijd waarin deze onder druk staat, zo 
menen veel democraten. Ook fractievoorzitter Dittrich is het daar - getui-
ge zijn congrestoespraak mee eens. Partijvoorzitter Pechtold is minder 
gelukkig met het voorstel. Volgens hem zou het in deze gespannen tijd 
alleen maar tot meer onrust leiden. Mede vanwege de gevoeligheid zo 
kort na de moord op Van Gogh krijgt de motie op 23 november weinig 
steun in de Tweede Kamer. 

Aan het slot van het congres spreekt een mime meerderheid van de 
aanwezige leden zijn vertrouwen uit in de koers van de partij en de deel- 
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name aan het kabinet. Een motie die de Tweede Kamerfractie oproept om ss einig parkeerruimte aanwezig, m 
uit het kabinet te stappen, wordt ingetrokken voordat het congres zich het aan de wensen van het partijbesi 
erover heeft kunnen uitspreken. De beschikbare tijd is te kort om alle eieren is alleen wel meer geld nodi 
ingediende moties te behandelen. Vijftien van de 58 ingediende moties partij staat. Een extra hypotheek var 
worden niet behandeld, wat tot de nodige protesten bij de congresgangers Drimmelen stelt voor om dit geld I 

leidt. Het landelijk bestuur erkent achteraf in een brief aan de leden dat door de uitgifte van renteloze obliga 
het congres "niet helemaal bevredigend is geëindigd." Ingediende moties manier worden de leden voor een s 
dienen "met respect voor het democratische proces" te worden behandeld, liet landelijk bestuur stemt in met  hi  
aldus het bestuur. De volgende keer dient er in ieder geval voldoende tijd per stuk, dus als de partij er duizen 
te worden ingeruimd, maar ook elektronisch stemmen en het afhandelen bedrag binnen. Op 27 september 201 
van niet-behandelde moties via e-voting  moeten volgens het bestuur wor- aan de Laan van Meerdervoort.  Hi  
den overwogen. 161 Normaal worden niet behandelde moties automatische mag dan aan de verwachtingen vol 
doorgeschoven naar het volgende congres, maar omdat sommige moties bedacht om het te financieren doe 
dan misschien niet meer actueel zijn, zegt het landelijk bestuur toe met de bereidheid van de leden om 250 eui 
indieners te zullen overleggen hoe hiermee om te gaan. 

 162  Uiteindelijk zal schat. Eind 2005 zullen er slechts 2 
het bestuur het congres voorstellen om de procedures rondom de besluit- idee  on  het nieuwe pand het 'Jan C 
vorming aan te passen. De sluitingsdatum voor het indienen van actuele nooit worden uitgevoerd. 168 
politieke moties (APM's) wordt vervroegd van twee naar vijf dagen voor 
het congres, de termijn voor overige moties en amendementen van negen DE ONRUST 

naar twaalf dagen en de publicatie van congresstukken vindt voortaan zes 
in plaats van vijf weken voor het congres plaats.  163  Zo wil het landelijk lii november 2004 heeft een meerd 
bestuur meer voorbereidingstijd creëren, in de hoop dat de behandeling tweede keer zijn steun uitgesproken 
op het congres zelf minder tijd zal kosten - wat overigens ijdele hoop zal de koers van de Tweede Kamerfrac 

blijken. een deel van de achterban van D66 r 
komen signalen van toenemende  on  

EEN EIGEN PAND Deze orden door het bestuur zeer 
ergens iets aan de hand lijkt te zijn, 

Sinds eind jaren negentig is D66 gevestigd in een anoniem kantorencom- Proberen de zorgen weg te nemen. I 
plex aan de Noordwal in Den Haag. In november 2004 loopt het huurcon- lijks zo geeft partijvoorzitter Pechto  
tract  van de kantoorruimte aan de Noordwal af. Volgens penningmeester veer bovenop, ik ben op allerlei pl 
Frans van Drimmelen is dit een uitgelezen moment voor de partij om een onrust, de dijken stonden op 
eigen pand te kopen. Een pand kopen in plaats van huren zou tienduizen- Pet.  

den euro's kunnen besparen, want de Noordwal is een dure locatie. Nu Ecu maand na het congres dreil 
staat het vermogen van de partij op een spaarrekening; dat geld beleggen Partij le stappen. Op 17 december 
in een pand zou waarschijnlijk beter renderen, zo redeneert de penning- D66 in Veenendaal collectief hun lid 
meester. Bovendien acht Van Drimmelen het voor de uitstraling van de een nieuwe partij: Lokaal Veenenda 

partij ook goed om een eigen pand te hebben. Het idee is om de Stichting stappen eruit omdat wij vinden dat E 
Huisvestingsvermogen D66 als eigenaar het aan te schaffen pand te laten Euge11t,j vinden we D66 hoofdsch 

verhuren aan de vereniging D66.'64  Van Drimmelen heeft ook al een pand zonder D66 was er nooit zo'n kabi 
op het oog: Laan van Meerdervoort 50 staat te koop. Medio maart 2004 teuug. f)e burgers prijzen mij om 01 

besluit het landelijk bestuur om het voorstel van de penningmeester over 01g0nS1ggen ze: ik zal nooit op j 
te nemen en het pand aan te schaffen dat Van Drimmelen op het oog Partijvoorzitter Pechtold 

a deliuig Rozenburg heeft. De locatie ligt weliswaar wat verder van het Binnenhof en er is hebben de raa 
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[ie de Tweede Kamerfractie oproept om weinig parkeerruimte aanwezig, maar qua uitstraling en grootte voldoet 
ingetrokken voordat het congres zich het aan de wensen van het partijbestuur.' 65 Om het pand te kunnen finan- 

De beschikbare tijd is te kort om alle cieren is alleen wel meer geld nodig dan er op de spaarrekening van de 
Vijftien van de 58 ingediende moties partij staat. Een extra hypotheek van 250.000 euro om precies te zijn. Van 
nodige protesten bij de congresgangers Drimmelen stelt voor om dit geld niet te lenen, maar bijeen te brengen 
achteraf in een brief aan de leden dat door de uitgifte van renteloze obligaties aan de leden van de partij. Op die 

Ligend is geëindigd." Ingediende moties manier worden de leden voor een stukje mede-eigenaar van het pand. 166 
)cratische proces" te worden behandeld, liet landelijk bestuur stemt in met het plan. De obligaties kosten 250 euro 
er dient er in ieder geval voldoende tijd per stuk, dus als de partij er duizend weet te verkopen, is het benodigde 
lektronisch stemmen en het afhandelen bedrag binnen. Op 27 september 2004 verhuist D66 naar het nieuwe pand  
voting  moeten volgens het bestuur wor- aan de Laan van Meerdervoort. Het nieuwe onderkomen van de partij 
sn niet behandelde moties automatische mag dan aan de verwachtingen voldoen, de creatieve constructie die is 
congres, maar omdat sommige moties bedacht om het te financieren doet dat niet: het partijbestuur heeft de 

jn, zegt het landelijk bestuur toe met de bereidheid van de leden om 250 euro te betalen voor een obligatie over- 
hiermee om te gaan. 162 Uiteindelijk zal schat. Eind 2005 zullen er slechts 278 obligaties verkocht zijn.  167  En het 

n om de procedures rondom de besluit- idee om het nieuwe pand het 'Jan Glastra van Loon-huis' te noemen, zal 
Lgsdatum voor het indienen van actuele nooit worden  uitgevoerd. 

168 

ervroegd van twee naar vijf dagen voor 
ge moties en amendementen van negen DE ONRUST HOUDT AAN 

van congresstukken vindt voortaan zes 
congres plaats.  163  Zo wil het landelijk In november 2004 heeft een meerderheid van het D66-congres voor de 

:reëren, in de hoop dat de behandeling tweede keer zijn steun uitgesproken voor de deelname aan het kabinet en 
[kosten wat overigens ijdele hoop zal de koers van de Tweede Kamerfractie. Maar daarmee is de onrust onder 

een deel van de achterban van D66 niet weggenomen. Van diverse kanten 
komen signalen van toenemende onrust bij het landelijk bestuur binnen. 

IGEN PAND Deze worden door het bestuur zeer serieus genomen en iedere keer als er 
ergens iets aan de hand lijkt te zijn, reizen bestuursleden er naartoe om te 

evestigd in een anoniem kantorencom- proberen de zorgen weg te nemen. Maar daarin slaagt het bestuur nauwe- 
g. In november 2004 loopt het huurcon- lijks, zo geeft partijvoorzitter Pechtold achteraf toe. "We doken er telkens 
Noordwal af. Volgens penningmeester weer bovenop, ik ben op allerlei plekken geweest. Maar er kwam steeds 

Ltgelezen moment voor de partij om een meer onrust, de dijken stonden op scheuren. Het groeide boven mijn 
pen in plaats van huren zou tienduizen- 

169 pet." 
ml de Noordwal is een dure locatie. Nu Een maand na het congres dreigt opnieuw een hele afdeling uit de 
p een spaarrekening; dat geld beleggen Partij te stappen. Op  17 december zeggen de gemeenteraadsleden van 
ster renderen, zo redeneert de penning- D66 in Veenendaal collectief hun lidmaatschap van de partij op en starten 
mmelen het voor de uitstraling van de een nieuwe partij: Lokaal Veenendaal. Fractievoorzitter Jaap Pilon: "Wij 
I te hebben. Het idee is om de Stichting stappen eruit omdat wij vinden dat D66 het sociale gezicht heeft verloren. 
genaar het aan te schaffen pand te laten Eigenlijk vinden we D66 hoofdschuldige aan het kabinetsbeleid, want 

Van Drimmelen heeft ook al een pand zonder D66 was er nooit zo'n kabinet gekomen. ik ken D66 niet meer 
)rt 50 staat te koop. Medio maart 2004 terug. De burgers prijzen mij om ons beleid hier in Veenendaal en ver- 
et voorstel van de penningmeester over \olgens

,
zeggen ze: ik zal nooit op jullie stemmen wegens het landelijke 

iaffen dat Van Drimmelen op het oog beleid. 
„170 

Partijvoorzitter Pechtold reageert teleurgesteld. Net  als de 
wat verder van het Binnenhof en er is afdeling Rozenburg hebben de raadsleden in Veenendaal niet met het 
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landelijk bestuur overlegd en vooraf geen enkel signaal afgegeven dat de 
onvrede bij de afdeling zo groot was. Pechtold hoort het nieuws naar 
eigen zegen pas op het moment dat hij er door de pers mee wordt gecon-
fronteerd. 171  Volgens Pechtold hebben de Veenendaalse D66'ers zich 
door het opzeggen van hun lidmaatschap "buiten de discussie geplaatst". 
D66 is volgens de partijvoorzitter "een partij waar ruimte is voor elke 
mening" en moet je het "soms hardgrondig met elkaar oneens" kunnen 
zijn. Pechtold roept iedereen in de partij op om eventuele onvrede of 
vragen te melden bij het landelijk bestuur. "Hoe vaak en veelvuldig 
Tweede Kamer- en bestuursleden ook bij afdelingen op bezoek gaan, 
afdelings- en regiovergaderingen bijwonen en individuele gesprekken 
voeren, het blijkt dat we signalen over grote wrevel soms missen." aldus 
de partijvoorzitter.  172  Korte tijd later zal Pechtold zelf de eerstvolgende 
ledenvergadering van D66 Veenendaal bezoeken. De acht aanwezige 
stemgerechtigde leden besluiten de stap van de gemeenteraadsfractie niet 
te volgen en door te gaan als D66 Veenendaal. 173 

Eind 2004 trekt ook een groep regio- en platformbestuurders, op initi-
atief van de regio Gelderland, bij het landelijk bestuur van D66 aan de 
bel. "Om de onrust onder een flink aantal leden te benoemen", zo zeggen 
ze zelf. In een brief aan het landelijk bestuur constateren de bestuurders 
dat er binnen de partij veel onvrede is over het huidige kabinetsbeleid. 
Veel leden zouden het gevoel hebben "geen vat te hebben op de politieke 
top" en daarom de partij de rug toe te keren en hun heil elders te zoeken. 
Volgens de groep bestuurders heeft de gang van zaken op het najaarscon-
gres (toen een aantal moties niet kon worden behandeld) critici van het 
regeringsbeleid het gevoel gegeven "bewust buitenspel" te zijn gezet. De 
regio- en platformbestuurders maken zich vooral zorgen over de gevolgen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006: "Op  lokaal niveau ontbreekt 
op veel plaatsen het elan dat nodig is om succesvol te zijn in de komende 
gemeenteraadsverkiezingen", zo constateren zij. En zijn veel mensen die 
graag zouden willen bijdragen, maar door de slechte communicatie tussen 
de landelijke partijorganisatie en de regio's en afdelingen, worden deze 
mensen vaak niet betrokken. Binnen diverse afdelingen zou het moreel 
aardig zijn gedaald: "Onvrede over de politieke inhoud en de kabinets-
deelname is wijd verbreid. Het onvermogen van veel leden om daadwer-
kelijk invloed op het beleid uit te oefenen, werkt verlammend", aldus de 
groep bestuurders. De initiatiefnemers stellen voor om een visiedocument 
op te stellen waarin de "politieke richting" van D66 voor de komende tijd 
wordt bepaald. Daarbij zou het landelijk bestuur gebruik moeten maken 
van de in de partij aanwezige kennis en een landelijk permanent campag-
neteam dat de visie "krachtig gaat promoten". Met het oog op de aanko-
mende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 is snelheid geboden, 
aldus de groep bestuurders.  174  Een delegatie van hen woont op 16 maart 
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2005 de vergadering van het landelijk 
om te weten wat er leeft" en "we zulb 
mLimcatie" krijgen ze van de bestuurs, 
lijkhare boodschap heeft een delegati 
maand eerder meegekregen. 176 

l)e ongerustheid binnen D66 is oo 
de partij. Al het hele jaar vertoont het 
dat leidt tot toenemende bezorgdheid 
bestuur eind 2004 de balans opmaakt, 
750 nieuwe leden zich hebben aangemi 
dal maar liefst 1.400 democraten hun li 
saldo is het ledental van D66 dus met 6 
betekent minder inkomsten. "Zorgwekl 
ter de situatie eind 2004. 178  

Vlak voor de kerstdagen reageert 
view in de Volkskrant op de aanhoud( 
staat nog altijd vierkant achter de kal 
wijst erop dat het congres er tot tweern 
hebben de kabinetsdeelname met de h 
geleden. Ongeveer negentig procent V 
gaan het doen, omdat we onze hervorir, 
nog op het laatste congres. Dat is ook 1  
singer,  rechtstreeks uit ons partijprograi 
nog wel eens."  Volgens Dittrich gaat h, 
veel kan bereiken. "Als het gaat om het 
(Ie hen orming van de sociale zekerheid 
en dat kunnen we nu in dit kabinet bei 
twee jaar te gaan tot de verkiezingen. 
ZLi1len zien dat het wel degelijk versc 
aandacht hebben gegeven aan het ondi 
andere overheid, waaronder de gekozen 
er weinig van aan dat een deel van z: 
heeft hij dit kabinet en de rol van D66 
het berin tegen deze hervormingen, m 
de partij. De congresmoties worden aan 
is het nu eenmaal. Elke verandering do 
knikkende knieën krijgen. Nee, dan is 
verantwoordelijkheid te nemen en voo 
van Nederland is."79  Dat het "belang 
valt met wat het beste is voor D66, zal n 
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af geen enkel signaal afgegeven dat de 2005 de vergadering van het landelijk bestuur bij. Meer dan "het is goed 
was. Pechtold hoort het nieuws naar om te weten wat er leeft" en "we zullen aandacht besteden aan de  corn- 

at hij er door de pers mee wordt gecon- municatie" krijgen ze van de bestuursleden niet te horen.  175  Een  verge- 
ebben de Veenendaalse D66'ers zich ljkbare boodschap heeft een delegatie van de D66-regio Utrecht een 
itschap "buiten de discussie geplaatst". maand eerder meegekregen. 176 

"een partij waar ruimte is voor elke De ongerustheid binnen D66 is ook zichtbaar in het aantal leden van 
trdgrondig met elkaar oneens" kunnen de partij. Al het hele jaar vertoont het ledenaantal een dalende trend en 
Ie partij op om eventuele onvrede of dat leidt tot toenemende bezorgdheid bij het landelijk bestuur. Als het 
jk bestuur. "Hoe vaak en veelvuldig bestuur eind 2004 de balans opmaakt, blijkt dat in het voorafgaande jaar 
i ook bij afdelingen op bezoek gaan, 750 nieuwe leden zich hebben aangemeld. Daartegenover staat tegenover 
bijwonen en individuele gesprekken dat maar liefst 1.400 democraten hun lidmaatschap hebben opgezegd. Per 

over grote wrevel soms missen." aldus saldo is het ledental van D66 dus met 650 afgenomen.  177  En minder leden 
tter zal Pechtold zelf de eerstvolgende betekent minder inkomsten. "Zorgwekkend", zo betitelt de penningmees- 
endaal bezoeken. De acht aanwezige ter de situatie eind Z004.'7' 

stap van de gemeenteraadsfractie niet Vlak voor de kerstdagen reageert fractieleider Dittrich in een inter- 
Veenendaal. 173 view in de Volkskrant op de aanhoudende onrust in zijn partij. Dittrich 
regio- en platformbestuurders, op initi- staat nog altijd vierkant achter de kabinetsdeelname van zijn partij en 
het landelijk bestuur van D66 aan de wijst erop dat het congres er tot tweemaal toe mee heeft ingestemd: "Wij 
aantal leden te benoemen", zo zeggen hebben de kabinetsdeelname met de hele partij besproken anderhalf jaar 

lijk bestuur constateren de bestuurders geleden. Ongeveer negentig procent van de partijleden zei toen: ja we 
,de is over het huidige kabinetsbeleid, gaan het doen, omdat we onze hervormingsagenda willen uitvoeren. Ook 
en "geen vat te hebben op de politieke nog op het laatste congres. Dat is ook logisch, omdat een heleboel beslis- 

e te keren en hun heil elders te zoeken. smgen rechtstreeks uit ons partijprogramma komen. Dat vergeten mensen 
I de gang van zaken op het najaarscon- nog wel eens." Volgens Dittrich gaat het erom dat D66 als coalitiepartner 
kon worden behandeld) critici van het veel kan bereiken. "Als het gaat om het belang van de kenniseconomie en 
a "bewust buitenspel" te zijn gezet. De de hervorming van de sociale zekerheid, daar pleiten wij al heel lang voor 
en zich vooral zorgen over de gevolgen en dat kunnen we nu in dit kabinet bereiken. We hebben nog een dikke 
n in 2006: "Op  lokaal niveau ontbreekt twee jaar te gaan tot de verkiezingen, ik hoop dat de mensen in 2007 
is om succesvol te zijn in de komende zullen zien dat het wel degelijk verschil heeft gemaakt dat wij zoveel 

onstateren zij. Er zijn veel mensen die aandacht hebben gegeven aan het onderwijs, de kenniseconomie en een 
ar door de slechte communicatie tussen andere overheid, waaronder de gekozen burgemeester." Dittrich trekt zich 
de regio's en afdelingen, worden deze er weinig van aan dat een deel van zijn eigen achterban grote twijfels 
ien diverse afdelingen zou het moreel heeft bij dit kabinet en de rol van D66 daarin: "Er waren mensen vanaf 
er de politieke inhoud en de kabinets- het begin tegen deze hervormingen, maar het is niet de meerderheid van 
vermogen van veel leden om daadwer- (Ie partij. De congresmoties worden aangenomen of afgewezen, zo simpel 
oefenen, werkt verlammend", aldus de is het nu eenmaal. Elke verandering doet pijn. Maar je moet niet meteen 
iers stellen voor om een visiedocument knikkende knieën krijgen. Nee, dan is het belangrijk om consequent je 
ichting" van D66 voor de komende tijd verantwoordelijkheid te nemen en voor ogen te houden wat het belang 
ndeljk bestuur gebruik moeten maken van Nederland is."  79  Dat het "belang van Nederland" niet per se samen- 
ijs en een landelijk permanent campag- valt met wat het beste is voor D66, zal nog pijnlijk duidelijk worden. 
promoten". Met het oog op de aanko- 

i in maart 2006 is snelheid geboden, 
i delegatie van hen woont op 16 maart 
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OP ZOEK NAAR DE JUISTE KOERS problemen als de gewenste oplossinge: 
niet tot wijzigingen in de koers. De 

Terwijl Pechtold en zijn medebestuursleden proberen de partij bij elkaar namelijk in het geheel geen zorgen ov 
te houden en Dittrich vol vertrouwen doorgaat op de ingeslagen weg, kiezer overtuigd is", zo meent de fraci 
proberen het landelijk bestuur, de Tweede Kamerfractie en de D66- nierfractie zal in 2005 gericht zijn o 
bewindslieden tijdens een 'heisessie' op vrijdagavond 21 en zaterdag 22 internationaal terrorisme en rechtssta 
januari 2005 een koers voor de nabije toekomst uit te stippelen. Binnen heid en economische hervormingen e 
het bestuur zijn zowel de ongerustheid als de irritaties over de gang van draad zal worden gevormd door het 
zaken binnen de partijtop inmiddels behoorlijk toegenomen. Pechtold: lucht en ruimte". Voorstellen zullen 
"Er was geen regie en het bestuur was onmachtig. Wat ik wilde, mocht ik worden gelegd en worden getoetst op 
niet, dat werd niet geaccepteerd. ik mocht braaf tweede viool spelen, me de burgers gezien. Veel aandacht zal 
met de reorganisatie en de verhuizing bezig houden. Er was niemand die moet zich "positief' opstellen, "vol ze 
een vuist 180 Voor het bestuur is het duidelijk dat de boodschap t,scli, toekomstgericht, hoop en perspe 
van de partij niet overkomt. De standpunten die de Tweede Kamerfractie heid, actief individualisme." Om aand; 
inneemt, worden niet goed verkocht waardoor de deelname aan het kabi- waar mogelijk de "controverse" wordi 
net "een sfeer oplevert waarin velen zich niet thuis voelen." Het bestuur met de heersende structuur. Anti-esta 
acht het dringend noodzakelijk dat beter wordt uitgelegd waarom de frac- grote lijnen wordt dus Voortgezet wa  
tie  of de bewindslieden de standpunten innemen die ze innemen. "Hans partijtop kort na de kabinetsformatie  ii  
van Mierlo als persoon wordt node gemist," verzucht een bestuurslid zorgen wordt die lijn uiteindelijk O( 

tijdens de heisessie. Maar het bestuur heeft ook kritiek op zichzelf "De steun d. 
kwaliteit en inzet van de landelijk bestuursleden is net zo aan wisseling Aan liet eind van het weekend mei 
onderhevig als die van fractieleden," zo luidt het kritische oordeel van het een partij van driehonderd leden zich 
bestuur. 181 12.000 leden dat ook."  86  Een toepas 

Als de bestuursleden, fractieleden en bewindslieden met elkaar be- D66 op sterven na dood was, de lede 
spreken welke gevoelens er begin 2005 binnen D66 leven, is iedereen het toegekeerd en de partijadministratie in 
er wel over eens dat de sfeer binnen de partij erg negatief is. Bij een deel gen. Zo erg is de situatie begin 2005 ni 
van de achterban is het gevoel "bij deze partij hoor ik" weg. Er is een fl)eer D66'ers vinden dat het tijd wol 
grote behoefte aan optimisme en zelfvertrouwen. Maar ook aan "politieke iedereen is zich bewust van de moei 
regie", "leiderschap" en "duidelijkheid". Van eensgezind optreden van de bevindt. Terwijl vele D66'ers zich in 
partijtop van D66 is geen sprake. Volgens het bestuur moet de informatie- Voor de partij en de Tweede Kamerfra 
uitwisseling tussen het landelijk bestuur en de fractie "structureel verbe- Voorstellen doet, verbetert de electora 
terd" worden en "de gezamenlijkheid van de inzet" centraal komen te gendeel) en neemt de onrust toe. Begi 
staan. De fractie hamert er echter op dat "het leiderschap van Boris Dit- stuurlijke emieuwing in het centrum 
trich" meer wordt benadrukt. Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat Pisch D60-onderwerp, maar veel jong 
afdelingen en leden zich onvoldoende herkennen in het regeringsbeleid. lila Weinig affiniteit. Deze nieuwe gen 
Er bestaat bij afdelingen een grote behoefte om gehoord te worden aan de rgeiiieeSter een prima plan, maar r 
mogelijkheid "om stoom af te blazen." Kritische leden willen gehoord iebbefl niet voor D66 gekozen om het: 
worden en serieus genomen worden. De fractie is van mening dat het 11)66 ziel, als een moderne, progressiel 
'merk' D66 "oud en sleets" is en dat het etiket 'sociaal liberaal' de D66- zaken als duurzaamheid, onderwijs, in 
lading het beste dekt. De fractie wil aan dat profiel "een eigentijdse invul-  -II  part,j niet lovenswaardige uitgang$  
ling"  geven en afstand nemen van de "oude ideeën van vroeger". 182 

 ook een partij die de verkeerde accer 
doende os het Ondanks de toegenomen onrust onder de leden en de verschillende er voetlicht brengt en z 

visies van het landelijk bestuur en de Tweede Kamerfractie op zowel de °pgesteld In een coalitie waarin ze alk 
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t DE JUISTE KOERS problemen als de gewenste oplossingen, leidt de heisessie van de partijtop 
„jet tot wijzigingen in de koers. De Tweede Kamerfractie maakt zich 

uursleden proberen de partij bij elkaar namelijk in het geheel geen zorgen over de leden. "Die volgen wel, als de 
wen doorgaat op de ingeslagen weg, kiezer overtuigd is", zo meent de fractie.  183  De focus van de Tweede Ka- 
le Tweede Kamerfractie en de D66- nierfractie zal in 2005 gericht zijn op een beperkt aantal onderwerpen: 
ie' op vrijdagavond 21 en zaterdag 22 internationaal terrorisme en rechtsstaat, de andere overheid, duurzaam- 
tbije toekomst uit te stippelen. Binnen heid en economische hervormingen en innovatie en onderwijs. De rode 
theid als de irritaties over de gang van draad zal worden gevormd door het streven naar "minder regels, meer 
[els behoorlijk toegenomen. Pechtold: lucht en ruimte". Voorstellen zullen langs de sociaal-liberale meetlat 
was onmachtig. Wat ik wilde, mocht ik worden gelegd en worden getoetst op maatschappelijke relevantie, vanuit 

mocht braaf tweede viool spelen, me (Ie burgers gezien. Veel aandacht zal worden besteed aan de toon: D66 
ing bezig houden. Er was niemand die moet zich "positief' opstellen, "vol zelfvertrouwen, eensgezind, optimis- 
;tuur is het duidelijk dat de boodschap tisch, toekomstgericht, hoop en perspectief biedend, vrijzinnig, keuzevrij- 
indpunten die de Tweede Kamerfractie lieid, actief individualisme." Om aandacht voor de partij te genereren zal 
Fit waardoor de deelname aan het kabi- waar mogelijk de "controverse" worden gezocht, "vooral de controverse 
en zich niet thuis voelen." Het bestuur met de heersende structuur. Anti-establishment, niet-moralistisch."  84  In 
beter wordt uitgelegd waarom de frac- grote lijnen wordt dus voortgezet wat al in de eerste heisessie van de 
unten innemen die ze innemen. "Hans partijtop kort na de kabinetsformatie in 2003 is afgesproken. Ondanks de 
)de gemist," verzucht een bestuurslid zorgen wordt die lijn uiteindelijk ook door het landelijk bestuur ge- 
tuur heeft ook kritiek op zichzelf. "De steund.185  
bestuursleden is net zo aan wisseling Aan het eind van het weekend merkt één van de aanwezigen op: "als 

zo luidt het kritische oordeel van het een partij van driehonderd leden zich kan herstellen, kan een partij van 
12.000 leden dat ook.'°86  Een toepasselijke verwijzing naar 1974, toen 

den en bewindslieden met elkaar be- D66 op sterven na dood was, de leden de partij massaal de rug hadden 
2005 binnen D66 leven, is iedereen het toegekeerd en de partijadministratie in een doos op zolder was opgebor- 
mn de partij erg negatief is. Bij een deel gen. Zo erg is de situatie begin 2005 niet. Maar duidelijk is wel dat steeds 
)ij deze partij hoor ik" weg. Er is een ineer D66'ers vinden dat het tijd wordt dat de partij de bakens verzet. 
elfvertrouwen. Maar ook aan "politieke Iedereen is zich bewust van de moeilijke positie waarin de partij zich 
heid". Van eensgezind optreden van de bevindt. Terwijl vele D66'ers zich in het land met hart en ziel inzetten 
rolgens het bestuur moet de informatie- voor de partij en de Tweede Kamerfractie van D66 hard werkt en goede 
estuur en de fractie "structureel verbe- 'oorstellen doet, verbetert de electorale positie van de partij niet (inte- 
heid van de inzet" centraal komen te gendeel) en neemt de onrust toe. Begin 2005 staat de discussie over be- 
op dat "het leiderschap van Boris Dit- stuurljke vernieuwing in het centrum van de (media-)aandacht. Een ty- 
nuit het bestuur wordt opgemerkt dat pisch D66-onderwerp, maar veel jonge D66'ers hebben juist met dit  the- 
rude  herkennen in het regeringsbeleid. ina weinig affiniteit. Deze nieuwe generatie D66'ers vinden de gekozen 
behoefte om gehoord te worden aan de burgemeester een prima plan, maar niet als eeuwig paradepaardje. Zij 
azen." Kritische leden willen gehoord hebben niet voor D66 gekozen om het referendum of het kiesstelsel, maar  
Len.  De fractie is van mening dat het D66 zien als een moderne, progressief-liberale partij die oog heeft voor 
lat het etiket 'sociaal liberaal' de D66- zaken als duurzaamheid, onderwijs, innovatie, vrijheid en grondrechten. 
1 aan dat profiel "een eigentijdse invul- Een partij met lovenswaardige uitgangspunten en goede voorstellen, maar 
de "oude ideeën van vroeger". 182 ook een partij die de verkeerde accenten legt, haar standpunten onvol- 
St onder de leden en de verschillende doende over het voetlicht brengt en zich de afgelopen tijd te tam heeft 
de Tweede Kamerfractie op zowel de Opgesteld in een coalitie waarin ze allang niet meer 'het verschil maakt'. 

113 



LANGS DE AFGROND 

Zij missen de aandacht voor natuur en milieu, eisen maatregelen tegen de 
schrijnende omstandigheden in de zorg, wachten tevergeefs op investe-
ringen in het onderwijs en de kenniseconomie en hebben de hoop al op-
gegeven dat het innovatieplatform onder leiding van premier Balkenende 
ergens toe gaat leiden. Steeds meer democraten vragen zich daarom open-
lijk af of D66 het tweede kabinet-Balkenende nog moet blijven steunen. 
Daarachter schuilt een fundamentelere vraag, namelijk of D66 bij voort-
zetting van de huidige koers de volgende verkiezingen wel zal overleven. De val van ee 

ik  nil  niet 's ochtends voor de spiegel 
miiiisn'i'  an  ... en koninlo-ijksrelaties. 
geko:cii burgemeester noch het nieuwe 

D66 EN DEMOCRATI 

D66 - het blijkt al uit de naam van 
ting voor radicale democratisering \ 

partij in 1966 werd opgericht, was 
die pleitte \ oor staatsrechtelijke ver 
sel en een gekozen minister-presid 
van Dôb is een onlosmakelijke  ass(  
staan. Maar ondertussen heeft D66 z 
teerde sociaal-liberale partij. Van tij 
gesteld, afhankelijk van de vraag of 
politiek haalbaar waren en de vraag 
kelingen op dat moment om meer 
lonw als partijleider van D66 thema 
vatie hoog op de agenda van D66. C 
van zijn partijleiderschap (1973-19 
van '-lans van Mierlo kwam het ther 
op de agenda, maar D66 profileerde 
van een duurzaam milieubeleid en 
een voortrekkersrol op het terrein  Vi  
sic, abortus en (later) het homohuwt 
kelij ke staatsrechtelijke voorstellen 
in het verkiezingsprogramma van 
Was D66 helemaal geen voorstand 
da1rpag115 van 2002 en 2003 warei 
en het onder\vjjs de belangrijkste sp 
gen in de sociale zekerheid en d 
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r en milieu, eisen maatregelen tegen de 
zorg, wachten tevergeefs op investe.-

niseconomie en hebben de hoop al op.-
onder leiding van premier Balkenende 

r democraten vragen zich daarom open- 3 
-Balkenende nog moet blijven steunen. 
elere vraag, namelijk of D66 bij voort.- - 
igende verkiezingen wel zal overleven. De val van een vicepremier 

Ik wil niet s ochtends voor de spiegel staan en tegen mezelf zeggen: ik ben de 

,,iinister van ... en koninkrjksrelaties.  (Thom  de Graaf nadat is gebleken dat de 
gekozen burgemeesternoch het nieuwe kiesstelsel er zal komen.) 

D66 EN DEMOCRATISCHE VERNIEUWING 

D66 - het blijkt al uit de naam van de partij - pleit als sinds haar oprich-
ti ng voor radicale democratisering van politiek en samenleving. Toen de 
partij in 1966 werd opgericht, was ze eigenlijk een  one  issue-beweging, 
die pleitte voor staatsrechtelijke vernieuwingen zoals een nieuw kiesstel-
sel en een gekozen minister-president.2  In de loop van de geschiedenis 
van D66 is een onlosmakelijke associatie met deze 'kroonjuwelen' ont-
staan. Maar ondertussen heeft D66 zich ontwikkeld tot een breed georiën-
teerde sociaal-liberale partij. Van tijd tot tijd heeft D66 andere prioriteiten 
gesteld, afhankelijk van de vraag of de eigen democratiseringsvoorstellen 
politiek haalbaar waren en de vraag of andere maatschappelijke ontwik-
kelingen op dat moment om meer aandacht vroegen. Zo zette Jan Ter-
louw als partijleider van D66 thema's als milieu en technologische inno-
satie hoog op de agenda van D66. Over democratisering werd in de jaren 
van zijn partijleiderschap (1973-1982) weinig vernomen. Onder leiding  
an  Hans van Mierlo kwam het thema in de jaren tachtig weer prominent 

op de agenda, maar D66 profileerde zich in die tijd ook als pleitbezorger 
san een duurzaam milieubeleid en de democraten speelden in die jaren 
een voortrekkersrol op het terrein van ethische vraagstuliken als euthana-
sie, abortus en (later) het homohuwelijk. In 1986 werd naast de oorspron-
kelijke staatsrechtelijke voorstellen ook de invoering van het referendum 
in het verkiezingsprogramma van de partij opgenomen (oorspronkelijk 
was D66 helemaal geen voorstander van referenda). In de verkiezings-
campagnes van 2002 en 2003 waren investeringen in de kenniseconomie 
en het onderwijs de belangrijkste speerpunten van D66. En de hervormin-
gen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg die het kabinet- 
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Balkenende  II  uitvoert, stonden al jaren in het D66-programma. Náást 
investeringen in een 'nieuwe overheid' door democratische hervormingen 
en deregulering, want de wens om de bestuurlijke structuren te vernieu-
wen, is altijd deel blijven uitmaken van het D66-gedachtengoed. Demo-
cratisering zit D66 in de genen. 

Maar de democratiseringsagenda van D66 is veel breder dan louter 
staatsrechtelijke hervormingen. Het gaat D66 niet alleen om een gekozen 
burgemeester en een ander kiesstelsel, D66 wil burgers meer betrekken 
bij de politieke besluitvorming, meer mogelijkheden tot inspraak geven 
en mensen zelf keuzen laten maken. Of zoals  Thom  de Graaf het ver-
woordt: "ik zie het als mijn belangrijkste taak de verbinding tussen men-
sen en de overheid te verbeteren. Dan heb ik het niet alleen over concrete 
zaken als een gekozen burgemeester of een nieuw kiesstelsel, maar vooral 
ook over de manier waarop de overheid zichzelf opstelt en organiseert en 
mensen aanspreekt op hun individuele verantwoordelijkheid. „3 Democra-
tisering is voor D66 ook geen doel op zich, maar een middel om de sa-
menleving anders (beter) te organiseren. Daarvoor zijn zowel cultuur- als 
structuurveranderingen nodig. Die moeten ervoor zorgen dat het openbaar 
bestuur in Nederland effectiever, efficiënter en transparanter wordt en dat 
organisatie van de overheid dienstbaar wordt gemaakt aan het oplossen 
van hedendaagse problemen. Maar dat democratisering een middel is en 
geen doel, leggen de democraten vaak slecht uit. Als D66'ers het over 
democratische vernieuwing hebben, gaat het vaak over de gekozen bur-
gemeester of het referendum, waardoor het beeld is gecreëerd dat deze 
staatsrechtelijke vernieuwingen voor D66 een doel op zich zijn. Maar de 
essentie van de democratiseringsagenda van D66 is in wezen niet veran-
derd ten opzichte van het moment dat de partij werd opgericht: vernieu-
wingen zijn noodzakelijk om bestuurlijk Nederland beter te laten aanslui-
ten op de problemen die zich in de veranderende samenleving voordoen. 
Het veranderen van de bestuurlijke structuren in Nederland is dus alles-
behalve een 'speeltje' uit de jaren zestig. De essentie van de democratise-
ringsvoorstellen van D66 is de diepe overtuiging bij de democraten, dat 
macht niet van bovenaf opgelegd hoort te worden, maar van onderaf ge-
legitimeerd dient te worden en nooit vanzelfsprekend mag zijn.  

Machiavelli  zei al: "niets is zo moeilijk als het realiseren van ver-
nieuwing, omdat velen hun belangen aan het bestaande hebben verbon-
den." De afgelopen halve eeuw is niemand erin geslaagd echte hervor-
mingen in de bestuursstructuur van Nederland door te voeren. Ook D66 
loopt als grootste pleitbezorger van democratisering telkens vast op weer-
barstigheid van de gevestigde belangen. Op aandringen van D66 wordt in 
1970 de commissie-Cals-Donner ingesteld. De aanbevelingen van de 
commissie worden het jaar daarna door het confessioneel-liberale kabinet 
verworpen. Ook een initiatiefwet van PvdA, D66 en PPR dat de invoering 

DE VAL VAN EEN 

van een districtenstelsel regelt, wordt 
confessionelen en liberalen verworp 
coinmissie-Biesheuvel zich over de SI 
niissie adviseert om het proces van de: 
referendum in te voeren, maar de reger 
1989 wordt na een motie van Hans v 
ingesteld. De commissie-Deetman is 
gekozene en over het functioneren v 
december 1993 wordt het debat ove 
Deetman afgerond. Twee aanvullende 
het levenslicht gezien: het rapport-Van 
ter (advies: niet doen) en het rapport-] 
districtenstelsel (advies: niet doen). Bi 
kabinet in 1994 wordt op aandringen 
rendum in het regeerakkoord opgenom 
nis dient het kabinet ook daadwerkelijk 
Kamer. Maar nadat de Tweede Kamer 
duin heeft ingestemd, wordt het wetsv( 
door VVD-senator Hans Wiegel geblol< 

Met de vorming van het kabinet-Bi 
sche idealen van D66 een nieuwe ka 
kabinet worden afspraken gemaakt ovc 
gekozen burgemeester en vernieuwing 
aaleconomische vernieuwingsagenda  vi  
van deze twee staatsrechtelijke hervori 
Werpen voor D66. Bij de formatie van 
tel-sch ap voor Bestuurlijke Vemieuwin 
en anders dan in het eerste paarse kal 
keer ook zelf de minister op deze porte 
mier  Thorn  de Graaf. Aan hem de taak 
V01111 te geven De Graaf: "Democratie 
die laak,  "net als de fysieke infrastructi 
standig is die te onderhouden en op z'n 
het democratisch stelsel onderhouden. 
moment niet meer goed in onze sam 
Systeem is gebleven zoals het was en 
Woorden van De Graaf zijn een echo 
wiens traditie De Graaf staat. Op basis 
koord lijkt realisatie van de idealen va 
De Verwachtingen zijn hooggespannen 
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ri jaren in het D66-programma. Náást een districtenstelsel regelt, wordt door een Kamermeerderheid van 
Eteid' door democratische hervormingen confessionelen en liberalen verworpen. Begin jaren tachtig buigt de 
ri de bestuurlijke structuren te vernieu- cornmjssie-Biesheuvel zich over de staatkundige vernieuwing. De  corn- 
-n van het D66-gedachtengoed. Demo- missie adviseert om het proces van de kabinetsformatie te wijzigen en het 

referendum in te voeren, maar de regering neemt de adviezen niet over. In 
ida van D66 is veel breder dan louter 1989 wordt na een motie van Hans van Mierlo de commissie-Deetman 
rt gaat D66 niet alleen om een gekozen ingesteld. De commissie-Deetman is kritisch over de relatie kiezer- 
elsel, D66 wil burgers meer betrekken gekozene en over het functioneren van overheid en parlement. Pas in 
neer mogelijkheden tot inspraak geven december 1993 wordt het debat over het rapport van de commissie- 
cell.  Of zoals  Thom  de Graaf het ver- Deetman afgerond. Twee aanvullende rapporten hebben dan inmiddels 
grjkste taak de verbinding tussen men- liet levenslicht gezien: het rapport-Van Thijn over de gekozen burgemees- 
Dan heb ik het niet alleen over concrete ter (advies: niet doen) en het rapport-De Koning over invoering van het 
er of een nieuw kiesstelsel, maar vooral! districtenstelsel (advies: niet doen). Bij de formatie van het eerste paarse 
rheid zichzelf opstelt en organiseert en kabinet in 1994 wordt op aandringen van D66 de invoering van het refe- 
uele verantwoordelijkheid."3  Democra- renduin in het regeerakkoord opgenomen. Voor het eerst in de geschiede- 
nl op zich, maar een middel om de sa- nis dient het kabinet ook daadwerkelijk een wetsvoorstel in bij de Tweede 
seren. Daarvoor zijn zowel cultuur- als Kamer. Maar nadat de Tweede Kamer met de invoering van het referen- 
moeten ervoor zorgen dat het openbaar dom heeft ingestemd, wordt het wetsvoorstel in 1999 in de Eerste Kamer 
fficiënter en transparanter wordt en dat door VVD-senator Hans Wiegel geblokkeerd. 
tbaar wordt gemaakt aan het oplossen Met de vorming van het kabinet-Balkenende  II  krijgen de democrati- 
r dat democratisering een middel is en sche idealen van D66 een nieuwe kans. In het regeerakkoord van het 
vaak slecht uit. Als D66'ers het over kabinet worden afspraken gemaakt over de invoering van de rechtstreeks 

:n, gaat het vaak over de gekozen  bur-  gekozen burgemeester en vernieuwing van het kiesstelsel. Naast de soci- 
rrdoor het beeld is gecreëerd dat deze aaleconomische vernieuwingsagenda van het kabinet behoort de realisatie 
)or D66 een doel op zich zijn. Maar de van deze twee staatsrechtelijke hervormingen tot de belangrijkste onder- 
genda van D66 is in wezen niet veran- werpen voor D66. Bij de formatie van het kabinet is een speciaal  minis- 

dat de partij werd opgericht: vemieu- terschap voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties gecreëerd 
turljk Nederland beter te laten aanslui- en anders dan in het eerste paarse kabinet leveren de democraten deze 
e veranderende samenleving voordoen, keer ook zelf de minister op deze portefeuille, in de persoon van vicepre- 
:e structuren in Nederland is dus alles- mier  Thom  de Graaf. Aan hem de taak om de democratische vernieuwing 
zestig. De essentie van de  democratise-  orm te geven. De Graaf: "Democratie is kwetsbaar", zegt De Graaf over 
epe overtuiging bij de democraten, dat die taak, "net als de fysieke infrastructuur van het land. En zoals het ver- 
hoort te worden, maar van onderaf ge- standig is die te onderhouden en op z'n tijd te vernieuwen, zo moetje ook  
it  vanzelfsprekend mag zijn. het democratisch stelsel onderhouden. Anders past het op een gegeven 
o moeilijk als het realiseren van ver- moment niet meer goed in onze samenleving. Maar het democratisch 
gen aan het bestaande hebben verbon- systeem is gebleven zoals het was en is steeds verder geërodeerd. '4  De 
t niemand erin geslaagd echte hervor- woorden van De Graaf zijn een echo van die van Hans van Mierlo, in 
n Nederland door te voeren. Ook D66 wiens traditie De Graaf staat. Op basis van de afspraken in het regeerak- 
i democratisering telkens vast op weer- koord lijkt realisatie van de idealen van Van Mierlo dichterbij dan ooit. 
ngen. Op aandringen van D66 wordt in De verwachtingen zijn hooggespannen maar het wordt een nachtmerrie. 
ingesteld. De aanbevelingen van de 
door het confessioneel-liberale kabinet  
an  PvdA, D66 en PPR dat de invoering 
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GEKOZEN BURGEMEESTER nemeester, het CDA wil per se dat de 
blijft. Dat wordt ook duidelijk als tw 

Minister De Graaf gaat vanaf het begin van de kabinetsperiode voortva- 2003, overleg plaatsvindt tussen ministi  

rend  te werk. Al in het najaar van 2003 presenteert de D66'er een hoofd- De invoering van de gekozen burgeme 

ljnennotitie, waarin wordt aangegeven hoe de burgemeester in de toe- een iiieerderheid van de Kamer rekene 

komst zal worden gekozen en wat zijn positie in het lokale politieke be- he\ oegdheden van de burgemeester als 

stel zal zijn. De positie van de burgemeester wordt versterkt in de zin dat burgemeester moet worden ingevoerd, 

hij of zij een eigen kiezersmandaat krijgt en zelf wethouders mag voor- dat één van de regeringspartijen beslu 

dragen. Tegelijkertijd wil De Graaf een soort machtsevenwicht creëren: voorstel te komen. Tijdens het tweede 

de gekozen gemeenteraad en de gekozen burgemeester kunnen elkaar niet op 3 Februari 2004, dient de coalitiefri 

wegsturen. Wat De Graaf betreft zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen oppositiefractie van de PvdA (die same 

in 2006 tegelijkertijd alle burgemeesters in Nederland gekozen worden. een motie in waarin de invoering van 

Op 26 september 2003 gaat de ministerraad akkoord met de hoofdlijnen- keer (in 2006) onmogelijk wordt gema 

notitie van De Graaf. Hoewel het wetsvoorstel nog moet worden geschre- lijke invoering tussen 2006 en 2010. V 

ven (De Graaf wil dit graag voor de zomer van 2004 gereed hebben) en niet in strijd met het Hoofdljnenakko 

de notitie 'maar' een hoofdlijnennotitie is, ontketenen de plannen van de invoering is genoemd. "Vanaf maart 2C 

D66-minister veel krachten in bestuurlijk Nederland. Binnen de grote gekozen kunnen worden", aldus de 

gevestigde partijen CDA, VVD en PvdA beginnen de 'eigen' burgemees- houdt vooralsnog vast aan invoering in 

ters zich direct te roeren. Al meteen na de publicatie reageert het Neder- niotie wel gedwongen meerdere invoeri  

lands  Genootschap van Burgemeesters negatief op het voorstel van De Ondertussen komt de lobby tegen 

Graaf: "Het is een krampachtige zoektocht van de minister naar moge- gemeester goed op gang. Op 17 juni 20 

lijkheden om de positie van de burgemeester te verbeteren. Maar bij echte burgemeesters, wethouders en gemeent i  

conflicten met de gemeenteraad heeft de raad toch het laatste woord", petitie aan, waarin ze zich tegen de p1 

aldus de belangenvereniging van burgemeesters.5  In november adviseert ren. W Ook de Vereniging van Nederlar 

de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) negatief over het plan van De tegen de invoering van de gekozen  bur,  

Graaf. Zijn voorstel zou teveel hinken op twee gedachten: een eigen Graaf realiseert zich dat hij concessies 

mandaat moet de positie van de burgemeester versterken, maar tegelijker- leg met de VNG op 2 juni geeft hij ai 

tijd krijgt hij er geen bevoegdheden bij en blijft hij zijn positie binnen een CDA en PvdA uit te voeren en de gek 
Maar CDA PvdA f voeren- voor en collegiaal bestuur behouden.6  De Graaf ziet het juist als voordeel dat er 

een 'machtsevenwicht' komt tussen de gemeenteraad en de burgemeester. t\\ ee  partijen vinden dat De Graaf  on  

Maar critici zien het als een recept voor patstellingen. NRC Handelsblad belangen van de zittende burgemeestei 

schrijft: "Het voorstel van De Graaf is geen echte keuze voor een bepaald ontsla„  worden geconfronteerd. De tw 

systeem, meer een 'van-alles-wat-systeem'." En er is "geen sprake van belangenbehartigers van de zittende 

heldere, afgebakende bevoegdheden voor de burgemeester. Te vrezen valt beginnen: 'proef een soort waarbij eer 

dat er in de praktijk sprake zal zijn van een in bestuurlijk opzicht onmo- den gekozen.12  Hiermee nemen de cm 

gelijk evenwicht. „7 
van de afspraak in het regeerakkoord, 

Tijdens haar partijcongres op 29 november 2003 verzet de VVD zich 
er een wetsvoorstel zal worden ingedb 

tegen het plan van De Graaf. De VVD realiseert zich dat de komst van de he\ olking rechtstreeks gekozen burgem 

gekozen burgemeester is afgesproken in het Hoofdljnenakkoord, maar de De Graaf had wel verwacht dat er 

liberalen willen dat de burgemeester een sterke positie krijgt, met meer 
ring \\ i, ontmoet weerstand. En als het  
Nederland behoudend land. Kritie een bevoegdheden dan nu het geval is.8  Voor de coalitiepartners is de wijze 

van kiezen niet het belangrijkst, maar de vraag hoe sterk de positie van de iimners een paar heilige huisjes omver 

burgemeester wordt. De VVD ziet liever een systeem met een sterke  bur-  erg onder de indruk van de kritiek op 
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URGEMEESTER gemeester, het CDA wil per se dat de gemeenteraad het hoogste gezag 
blijft. Dat wordt ook duidelijk als twee weken later, op 10 december 

begin van de kabinetsperiode voortva- :003, overleg plaatsvindt tussen minister De Graaf en de Tweede Kamer. 
2003 presenteert de D66'er een hoofd- De invoering van de gekozen burgemeester kan weliswaar op steun van 
geven hoe de burgemeester in de toe- een meerderheid van de Kamer rekenen, maar over zowel de positie en 
zijn positie in het lokale politieke be- bevoegdheden van de burgemeester als over de wijze waarop de gekozen 

'gemeester wordt versterkt in de zin dat burgemeester moet worden ingevoerd, lopen de meningen uiteen. Zozeer 
t krijgt en zelf wethouders mag voor- dat één van de regeringspartijen besluit buiten de coalitie om met een 

af een soort machtsevenwicht creëren: voorstel te komen. Tijdens het tweede debat over het plan van De Graaf, 
,kozen burgemeester kunnen elkaar niet op 3 februari 2004, dient de coalitiefractie van het CDA samen met de 
allen bij de gemeenteraadsverkiezingen oppositiefractie van de PvdA (die samen een Kamermeerderheid vormen) 
eesters in Nederland gekozen worden, een motie in waarin de invoering van de gekozen burgemeester in één 
nisterraad akkoord met de hoofdlijnen- geer (in 2006) onmogelijk wordt gemaakt. CDA en PvdA eisen geleide- 
vetsvoorstel nog moet worden geschre- lijke invoering tussen 2006 en 2010. Volgens de CDA-fractie is de motie 
de zomer van 2004 gereed hebben) en niet in strijd met het Hoofdlijnenakkoord, waarin geen tijdpad voor de 
.otitie is, ontketenen de plannen van de invoering is genoemd. "Vanaf maart 2006 zullen de eerste burgemeesters 
-stuurlijk Nederland. Binnen de grote gekozen kunnen worden", aldus de CDA-fractie.9  Minister De Graaf 
PvdA beginnen de 'eigen' burgemees- houdt vooralsnog vast aan invoering in één keer, maar hij wordt door de 
n na de publicatie reageert het Neder- motie wel gedwongen meerdere invoeringsvarianten voor te stellen. 

ssters negatief op het voorstel van De Ondertussen komt de lobby tegen de invoering van de gekozen  bur- 
zoektocht van de minister naar moge- gemeester goed op gang. Op 17 juni 2004 bieden ongeveer 1.800 zittende 
gemeester te verbeteren. Maar bij echte burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden de Tweede Kamer een 
ieeft de raad toch het laatste woord", petitie aan, waarin ze zich tegen de plannen van minister De Graaf ke- 
burgemeesters.5  In november adviseert ren. 10  Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) keert zich 
ir (Rob) negatief over het plan van De tegen de invoering van de gekozen burgemeester in één keer in 2006. De 
inken op twee gedachten: een eigen Graaf realiseert zich dat hij concessies zal moeten doen. Tijdens een over- 
rgemeester versterken, maar tegelijker- leg met de VNG op 2 juni geeft hij aan bereid te zijn om de motie van 
n bij en blijft hij zijn positie binnen  cell  CDA en PvdA uit te voeren en de gekozen burgemeester gefaseerd in te 
Graaf ziet het juist als voordeel dat er oeren.  11  Maar voor CDA en PvdA is deze concessie niet genoeg. De 
n de gemeenteraad en de burgemeester. twee partijen vinden dat De Graaf onvoldoende rekening houdt met de 
t voor patstellingen. NRC Handelsblad belangen van de zittende burgemeesters, die in De Graaf s plannen met 
f is geen echte keuze voor een bepaald ontslag worden geconfronteerd. De twee partijen, die zich opwerpen als 

.systeem'." En er is "geen sprake van belangenbehartigers van de zittende bestuurders, willen voorzichtiger 
n voor de burgemeester. Te vrezen valt beginnen: een soort 'proef waarbij een paar burgemeesters in 2006  wor- 
n  van een in bestuurlijk opzicht onmo- den gekozen.  12  Hiermee nemen de coalitiepartijen wel heel veel afstand 

van de afspraak in het regeerakkoord, waarin toch heel duidelijk staat dat 
9 november 2003 verzet de VVD zich er een wetsvoorstel zal worden ingediend "ter invoering van de door de  
'VD  realiseert zich dat de komst van de bevolking rechtstreeks gekozen burgemeester". 13 
:en in het Hoofdlijnenakkoord, maar  dc  De Graaf had wel verwacht dat er kritiek zou komen: "Wie verande- 
ter een sterke positie krijgt, met meer ring wil, ontmoet weerstand. En als het gaat om structuren en instituties is 
8 Voor de coalitiepartners is de wijze Nederland een behoudend land. Kritiek heb ik ingecalculeerd. ik schop 

aar de vraag hoe sterk de positie van de immers een paar heilige huisjes omver." Inhoudelijk is D66-minister niet 
liever een systeem met een sterke  bur-  erg onder de indruk van de kritiek op zijn voorstel. "Ik vind de kritiek 
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inhoudelijk niet altijd even sterk. Merkwaardig aan de discussie over de de systemen samen.  „17  Begin februari 
gekozen burgemeester zijn de extremen. Sommigen vinden dat hij alles te legen het voorstel van De Graaf. Het 
zeggen moet krijgen, anderen vinden dat mijn voorstel veel te ver gaat. „14 systeem zou vooral nadelen hebben ei 
Bij voorbaat is de situatie van De Graaf een heikele. De rechtstreeks ge- ondoorzichtiger" zijn dan het bestaand 
kozen burgemeester kan er alleen komen als de Tweede èn de Eerste van het belangrijkste adviesorgaan op I 
Kamer instemmen met een grondwetswijziging die al onder het tweede domper voor De Graaf. Maar de Kiesr,  
paarse kabinet is gestart. In dat wetsvoorstel (dat al in eerste termijn door ook staatsrechtgeleerden, politicologe, 
de Tweede en Eerste Kamer is aanvaard) wordt de benoeming van de hun bedenkingen bij de voorstellen. In 
burgemeester door de Kroon uit de grondwet geschrapt. In november mei-  leveren zij forse kritiek op het stels 
2004 stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in tweede termijn Begin april wijst de Tweede Kamei 
voor deze zogeheten 'deconstitutionalisering', de stemming in de senaat de zes leden van de fractie van D66 st 
staat eind maart op de agenda. Kamer is hopeloos verdeeld over de vr  

wing  toe is. GroenLinks, LPF, SP, Chr 
NIEUW KIESSTELSEL geen \ eranderingen. CDA en PvdA vo 

maar het CDA wil een stelsel met der 
Terwijl minister De Graaf zijn plan voor invoering van de gekozen bUF. twintig die De Graaf voorstelt, de Pvd 
gemeester verdedigt, presenteert hij zijn tweede grote project. Op 28 no- intern \ erdeeld en weet nog helemaal  ii  
vember 2003 gaat de ministerraad akkoord met de notitie 'Naar een ster- een systeem met 150 kiesdistricten mog 
ker parlement', waarin De Graaf zijn ideeën voor een nieuw kiesstelsel de verdeelde Tweede Kamer de opdra 
uiteen zet. De Graaf wil Nederland indelen in twintig districten. De kiezer werken. In antwoord hierop stuurt De C 
krijgt twee stemmen: één voor een partij en één voor een kandidaat. De een zeventien pagina's tellende brief na 
zetels in de Tweede Kamer worden verdeeld naar rato van het aantal meeste wensen van de partijen in de K 
stemmen dat een partij heeft gekregen. De helft van de personen die deze eigen voorstel. De Graaf geeft alleen 1 

zetels innemen worden regionaal gekozen. Het gaat om meervoudige kandidaat ook op de landelijke lijst vai 
districten (dat wil zeggen dat er afhankelijk van de grootte van het district kleine concessie. De Graaf gaat dus  dc  
meerdere volksvertegenwoordigers per district worden gekozen). Een ifler aan. De kans op een breed draa 
gemengd kiesstelsel dus, waarbij de evenredige vertegenwoordiging wordt daarmee kleiner. Dagblad Trouv 
wordt behouden, maar door het kiezen van kandidaten per district de band kunt niet met politiek geweld een VOO 

tussen kiezer en gekozene wordt versterkt. slechts kan rekenen op de steun Va: 
Het gemengde kiesstelsel dat De Graaf voorstelt komt rechtstreeks uit fractie. 

het verkiezingsprogramma van D66.'5  En een meerderheid van de partij- Tijdens het Kamerdebat over de bri 
en in de Tweede Kamer steunt het idee om de kiezer voortaan twee Weten dat hij alle opties heeft bekeken 
stemmen te geven: één voor een politieke partij en één voor een regionale eerlijk mogelijke afweging gemaakt" h 
vertegenwoordiger. Maar hoe de verhoudingen moeten liggen, daarover dat zijn eigen voorstellen de beste zijn.2  
verschillen de meningen. En daarom brandt de discussie over de 'notitie de houding van de minister. De VVD 
op hoofdlijnen' meteen los. Nog voordat de Tweede Kamer is begonnen dat hij niet open staat voor alternatie 
aan het debat over de plannen van De Graaf, neemt coalitiepartner VVD blijft verdedigen. "Regentesk", zo typ( 
er al afstand van. Op het congres van de VVD, een dag nadat De Graaf 1111 nister Ze waarschuwen De Graaf 
zijn plannen bekend heeft gemaakt, noemt VVD-leider Van Aartsen het eigen Voorstel erdoor te drukken. Het g 
voorstel van De Graaf "halfslachtig" en "slecht doordacht". De VVD wil Onderwei namelijk de representatieve 

16 meer districten en geen kiesdrempel. "Ieder kiesstelsel heeft z'n frustra- Politiek draagvlak wenselijk. De Graaf  
tie,  geen enkel stelsel is perfect", reageert De Graaf. "Een gemengd stel- 110Uding van de Kamerfracties. Volgens 
sel, deels landelijk en deels districtsgewijs, brengt echt het beste van bei- Vooral hun eigen belangen veilig te stel 
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Merkwaardig aan de discussie over de de systemen samen.  „17  Begin februari 2004 keert ook de Kiesraad zich 
-,men. Sommigen vinden dat hij alles te tegen het voorstel van De Graaf. Het door de D66-minister voorgestelde 
en dat mijn voorstel veel te ver gaat."4  systeem zou vooral nadelen hebben en "aanzienlijk gecompliceerder en 
Graaf een heikele. De rechtstreeks ge- ondoorzichtiger" zijn dan het bestaande systeem.' Het negatieve advies 
i komen als de Tweede èn de Eerste van het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van verkiezingen is een 
wetswijziging die al onder het tweede domper voor De Graaf. Maar de Kiesraad staat niet alleen in zijn kritiek: 
:tsvoorstel (dat al in eerste termijn door ook staatsrechtgeleerden, politicologen en bestuurskundigen hebben zo 
anvaard) wordt de benoeming van de bun bedenkingen bij de voorstellen. In een hoorzitting in de Tweede Ka- 
de grondwet geschrapt. In november iner leveren zij forse kritiek op het stelsel dat De Graaf wil invoeren. 19 
de Tweede Kamer in tweede termijn Begin april wijst de Tweede Kamer het plan van De Graaf af. Alleen 

Dnalisering', de stemming in de senaat de zes leden van de fractie van D66 steunen de minister. De rest van de 
Kamer is hopeloos verdeeld over de vraag of het kiesstelsel aan vernieu- 
wing toe is. GroenLinks, LPF, SP, ChristenUnie en SGP willen helemaal 

JESSTELSEL geen veranderingen. CDA en PvdA voelen wel voor een nieuw systeem, 
maar het CDA wil een stelsel met dertig kiesdistricten in plaats van de 

in voor invoering van de gekozen  bur-  twintig die De Graaf voorstelt, de PvdA wil er juist meer: 75. De VVD is 
ij zijn tweede grote project. Op 28 no- intern verdeeld en weet nog helemaal niet wat ze wil. De partij acht zelfs 
akkoord met de notitie 'Naar een ster- een systeem met 150 kiesdistricten mogelijk. Minister De Graaf krijgt van 
zijn ideeën voor een nieuw kiesstelsel de verdeelde Tweede Kamer de opdracht om meerdere varianten uit te 
indelen in twintig districten. De kiezer werken. In antwoord hierop stuurt De Graaf twee weken later, op 19 april, 

a partij en één voor een kandidaat.  Dc  een zeventien pagina's tellende brief naar de Tweede Kamer waarin hij de 
Jen verdeeld naar rato van het aantal meeste wensen van de partijen in de Kamer afwijst en vasthoudt aan zijn 
gen. De helft van de personen die deze eigen voorstel. De Graaf geeft alleen toe op het punt dat een regionale 
gekozen. Het gaat om meervoudige kandidaat ook op de landelijke lijst van zijn partij mag staan.  20  Een heel 

aankeljk van de grootte van het district kleine concessie. De Graaf gaat dus de confrontatie met de Tweede Ka- 
s per district worden gekozen). Een mer aan. De kans op een breed draagvlak voor een nieuw kiesstelsel 
ij de evenredige vertegenwoordiging wordt daarmee kleiner. Dagblad Trouw schrijft in zijn commentaar: "Je 
zen van kandidaten per district de band kunt niet met politiek geweld een voorstel door de Kamer drukken dat 
2rsterkt. slechts kan rekenen op de steun van de zes koppen tellende D66- 
)e Graaf voorstelt komt rechtstreeks uit fractie .„21 

En een meerderheid van de partij- Tijdens het Kamerdebat over de brief op 20 april 2004 laat De Graaf 
het idee om de kiezer voortaan twee weten dat hij alle opties heeft bekeken en vindt dat hij "een zo open en 
)litieke partij en één voor een regionale eerlijk mogelijke afweging gemaakt" heeft. Kortom: De Graaf houdt vol 
verhoudingen moeten liggen, daarover dat zijn eigen voorstellen de beste zijn.  22  PvdA en VVD irriteren zich aan  
nn  brandt de discussie over de 'notitie de houding van de minister. De VVD vindt het "arrogant" van De Graaf 
roordat de Tweede Kamer is begonnen dat hij niet open staat voor alternatieven en alleen zijn eigen voorstel 
,De Graaf, neemt coalitiepartner VVD blijft verdedigen. "Regentesk", zo typeert de PvdA de houding van de 
van de VVD, een dag nadat De Graaf minister.  23  Ze waarschuwen De Graaf dat hij niet moet proberen zijn 

:t, noemt VVD-leider Van Aartsen het eigen voorstel erdoor te drukken. Het gaat immers wel om een belangrijk 
g" en "slecht doordacht". De VVD wil onderwerp, namelijk de representatieve democratie en dan is een breed 
el.  16 "Ieder kiesstelsel heeft z'n frustra- politiek draagvlak wenselijk. De Graaf is op zijn beurt geïrriteerd over de 
reageert De Graaf "Een gemengd stel- houding van de Kamerfracties. Volgens hem proberen de andere partijen 
tsgewijs, brengt echt het beste van bei- vooral hun eigen belangen veilig te stellen.  24  "De poort naar verandering 
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zit altijd aan de binnenkant op slot", zegt De Graaf in een interview in ook andere varianten betrokken [wo 

NRC Handelsblad. "Kamerleden dachten, en dat is mij ook gewoon ge- volksvertegenwoordigers benadrukken. 

zegd: wat betekent dat straks voor mij? De macht verandert zichzelf nooit Graaf op om de Tweede Kamer meer 

uit Vrije wil. Maar bestuurlijke Verandering betekent dat er posities moe- minister niets van weten. Logisch, war 

ten worden opgegeven. „25 Met andere woorden: de plannen van De Graaf kenende laat weten geen uitstel te wille: 

stuiten op de gevestigde belangen van de partijen die hij nodig heeft om Na liet zomerreces heeft De Graaf 

zijn plannen te realiseren. Bovendien weet De Graaf dat de tijd begint te kiesstelsel gereed. Als de ministerraad 

dringen: in het regeerakkoord staat dat er deze kabinetsperiode een nieuw voorstel instemt, wordt duidelijk dat I 

kiesstelsel zal worden ingevoerd, in welke vorm dan ook, en de enige aan zijn oorspronkelijke plan om twi 

randvoorwaarde die in het akkoord is opgeschreven is dat het nieuwe voeren. De mogelijkheid van de dubbe 

stelsel de band tussen kiezer en gekozen moet versterken. Om het hele stel wel gehaald .32  Op  28 januari 2005 

wetgevingsproces inderdaad nog deze kabinetsperiode af te kunnen ron- voor het nieuwe kiesstelsel naar de T 

den, moet er wel voortgang zitten in het proces en De Graaf heeft dus State heeft geen positief oordeel gegei 

haast. de Kieswet voorgesteld .33 Maar De Gr 

Om te voorkomen dat de plannen voor een nieuw kiesstelsel zullen kabinet houdt vast aan de afspraak 

stranden, moet De Graaf uiteindelijk toch toegeven. Eind mei laat hij koord is vastgelegd en die houdt in dat 

weten zijn plan te zullen aanpassen. In grote lijnen blijft het oorspronke- node een nieuw kiesstelsel ingevoerd zi 

ljke plan overeind, maar plaats van twintig meervoudige districten zullen Rij CDA en VVD leven nog altijd 

er zestig enkelvoudige districten komen. Ook is De Graaf bereid om de plan van De Graaf en van de coalitiepar 

dubbele kandidatuur (zowel op de regionale als de landelijke lijst) moge- enthousiast over. Althans, zo lijkt het. 

lijk te maken. 26 De strategie van De Graaf is duidelijk: met deze twee Ingezet op een ingewikkeld voorstel da 

concessies hoopt hij de steun van het CDA en van oppositiepartij PvdA We lijks draagvlak heeft. Diverse keren 

binnen te halen en zo een Kamermeerderheid voor zijn plannen te krijgen. besproken in het wekelijkse bewindspt 

Daarmee zet De Graaf coalitiepartner VVD onder druk. Zowel premier dagavond. Dit leidt herhaaldelijk tot 

Balkenende als De Graaf zelf suggereert op 26 mei dat het kiesstelsel ook tlactle\ oorzitter Dittrich. "Thom's vooi 

door CDA en D66 in samenwerking met oppositiepartij PvdA een meer- 01)tIe,' aldus Dittrich. "Het was zo ingi 

derheid in het parlement zou kunnen krijgen. 27  Volgens De Graaf bieden een goed, helder plan vond.  Thom  nam 

de alternatieve voorstellen die CDA en PvdA aandragen aanknopingspun- het regeerakkoord. Dat leverde een en 

ten om tot overeenstemming te komen, iets wat binnen de coalitie op dat voorzitter Pechtold voelt niets voor het 

moment niet mogelijk lijkt. in hei BPO zei ik tegen  Thom:  ik snar 

De VVD, die ziet hoe De Graaf het CDA en de PvdA tegemoet komt 
kiest 

sOaP het niet. „35 Volgens De Graaf nei 
1)66 PS gaandeweg afstand van zijn p en vreest dat de minister zijn plan buiten de VVD om zal realiseren, 

daarop voor de aanval. Fractievoorzitter Van Aartsen verklaart o televi- plannen  voor het kiesstelsel lanceerde, 

sie dat de wijze waarop de plannen voor een nieuw kiesstelsel nu vorm haar steun uitgesproken. Dat kon ook 
Streel s  28 

krijgen "een tikkende tijdbom onder het kabinet" vormen. Van Aartsen op ons verkiezingsprogramma gi
kwam. 

pleit voor uitstel. Maar vicepremier Zalm, eveneens VVD, steunt Van 
\t erden mensen in andere partij 

ban 
Aartsen daarin niet: "Bij mijn weten is er geen nieuwe passage toege- waren hun positie kwijt te raken 

Invloed kwijt te raken. Dus er werd ei 29 
voegd aan het regeerakkoord", reageert Zalm. Daarop krabbelt Valt 

Aartsen "ik heb nooit voor uitstel. Maar ik heb wel gezegd terug: gepleit 
lnge\vllçlçe[d ZOU zijn en dat de Kamer 

dat we meer tijd nodig hebben. De passage in het regeerakkoord is ondui- 
j k Ilterkie dat bij mijn eigen fractie 
Peelttol(j speelt 

deljk, daarmee kan je nog alle kanten uit. Dus het is niet vreemd dat wil ook mee dat de Tweedi 
helemaal 

ook meerdere voorstellen onderzocht willen zien." Van Aartsen vindt dat geen belangstelling heeft voor 

niet voldoende uitvoering is gegeven aan de zin in het regeerakkoord dat 
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slot", zegt De Graaf in een interview in ook andere varianten betrokken [worden] die het eigen mandaat van 

:n dachten, en dat is mij ook gewoon ge- vo lksvertegenwoordigers benadrukken.  „30  Ook PvdA-leider Bos roept De 

or mij? De macht verandert zichzelf nooit Graaf op om de Tweede Kamer meer tijd te gunnen. Maar daar wil de 

verandering betekent dat er posities moe- minister niets van weten. Logisch, want de tijd dringt. Ook premier Bal- 

sndere woorden: de plannen van De Graaf kenende laat weten geen uitstel te willen. 31 

en van de partijen die hij nodig heeft om Na het zomerreces heeft De Graaf zijn wetsvoorstel voor het nieuwe 

,ndien weet De Graaf dat de tijd begint te kiesstelsel gereed. Als de ministerraad op 20 augustus 2004 met het wets- 

nat dat er deze kabinetsperiode een nieuw voorstel instemt, wordt duidelijk dat De Graaf toch heeft vastgehouden  

rd,  in welke vorm dan ook, en de enige aan zijn oorspronkelijke plan om twintig meervoudige districten in te 

word is opgeschreven is dat het nieuwe oeren. De mogelijkheid van de dubbele kandidatuur heeft het wetsvoor- 

n gekozen moet versterken. Om het hele stel wel gehaald .32  Op  28 januari 2005 stuurt het kabinet het wetsvoorstel 

g deze kabinetsperiode af te kunnen ron- voor het nieuwe kiesstelsel naar de Tweede Kamer. Ook de Raad van 

tten in het proces en De Graaf heeft dus State heeft geen positief oordeel gegeven en alternatieve wijzigingen in 
de Kieswet voorgesteld. 33 Maar De Graaf - en met hem de rest van het 

dannen voor een nieuw kiesstelsel zullen kabinet - houdt vast aan de afspraak die in 2003 in het Hoofdlijnenak- 

ndelijk toch toegeven. Eind mei laat hij koord is vastgelegd en die houdt in dat er voor het eind van de regeerpe- 

ssen. In grote lijnen blijft het oorspronke- node een nieuw kiesstelsel ingevoerd zal zijn. 

van twintig meervoudige districten zullen Bij CDA en VVD leven nog altijd grote reserves ten aanzien van het 

n komen. Ook is De Graaf bereid om de plan van De Graaf en van de coalitiepartijen is dus eigenlijk alleen D66 er 

de regionale als de landelijke lijst) moge- enthousiast over. Althans, zo lijkt het. Want De Graaf heeft al zijn kaarten  

,an  De Graaf is duidelijk: met deze twee ingezet op een ingewikkeld voorstel dat ook binnen zijn eigen D66 nau- 

can het CDA en van oppositiepartij PvdA welijks draagvlak heeft. Diverse keren worden de plannen van De Graaf 

rmeerderheid voor zijn plannen te krijgen, besproken in het wekelijkse bewindspersonenoverleg (BPO) op donder- 

partner VVD onder druk. Zowel premier dagavond. Dit leidt herhaaldelijk tot confrontaties tussen De Graaf en 

uggereert op 26 mei dat het kiesstelsel ook fractievoorzitter Dittrich. "Thom's voorstel voor het kiesstelsel was geen 

rking met oppositiepartij PvdA een meer- optie," aldus Dittrich. "Het was zo ingewikkeld, er was niemand die het 

unnen krijgen.  27  Volgens De Graaf bieden een goed, helder plan vond.  Thom  nam ons dat kwalijk, het stond toch in 

DA en PvdA aandragen aanknopingspun- het regeerakkoord. Dat leverde een enorme spanning op."34  Ook partij- 

komen, iets wat binnen de coalitie op dat voorzitter Pechtold voelt niets voor het plan van De Graaf. "Al die keren 
in het BPO zei ik tegen  Thom:  ik snap het niet. Je legt het uit, maar ik 

iraaf het CDA en de PvdA tegemoet komt snap het niet. Volgens De Graaf neemt de Tweede Kamerfractie van  

lan buiten de VVD om zal realiseren, kiest D66 pas gaandeweg afstand van zijn plannen. De Graaf: "Toen ik mijn 

voorzitter Van Aartsen verklaart op televi- plainen voor het kiesstelsel lanceerde, heeft de fractie onvoorwaardelijk 

innen voor een nieuw kiesstelsel nu vorm haar steun uitgesproken. Dat kon ook niet anders want het was recht- 

onder het kabinet" vormen. 28 Van Aartsen streeks op ons verkiezingsprogramma geënt. Maar naarmate het dichterbij 

remier Zalm, eveneens VVD, steunt Van kwam, werden mensen in andere partijen zenuwachtig. Kamerleden die 

i weten is er geen nieuwe passage toege- batig waren hun positie kwijt te raken. Partijelites die bang waren hun 

", reageert Zalm. 29 Daarop krabbelt Van invloed kwijt te raken. Dus er werd een verhaal opgebouwd dat het te 

-pleit voor uitstel. Maar ik heb wel gezegd ingewikkeld zou zijn en dat de Kamer erdoor versplinterd zou raken. En 

De passage in het regeerakkoord is ondut- ik merkte dat bij mijn eigen fractie ook. ,,36  Volgens partijvoorzitter 

kanten uit. Dus het is niet vreemd dat wij Pechtold speelt ook mee dat de Tweede Kamerfractie van D66 eigenlijk 

rzocht willen zien." Van Aartsen vindt dat helemaal geen belangstelling heeft voor de vernieuwingsvoorstellen van 

-geven aan de zin in het regeerakkoord dat 
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de eigen minister. Pechtold: "ik deed nog een oprechte poging het te eeuw voor deconstitutionalisering. 

snappen, bij de rest was het pure desinteresse. „37 En die desinteresse zal ge Ed van Thijn woordvoerder op d 

cruciaal blijken, hele politieke leven voor een rech 
burgemeester. Met voormalig D66-1 

DRIE WETSVOORSTELLEN VERKNOOPT vonden dat burgers meer invloed zot 
behoudende krachten die dit tegeni 

Eind januari 2005 begint in de Tweede Kamer de behandeling van het Thijn zich nu zelf op als behartige 

wetsvoorstel waarmee de rechtstreeks gekozen burgemeester wordt inge- positiebepaling zal cruciaal zijn vc 
voerd. Tegelijkertijd begint aan de overkant van het Binnenhof, in de senaat. Want door de opstelling van 
Eerste Kamer, de behandeling in tweede termijn van het wetsvoorstel dreigt de twee derde meerderheid di 
waarmee de benoeming van de burgemeester door de Kroon uit de gino van de grondwet aanvaard te I 
grondwet wordt geschrapt (de 'deconstitutionalisering'). Dit wetsvoorstel fractie aan haar standpunt vasthoudt 

moet ervoor zorgen dat de benoeming van de burgemeester voortaan in voor een door de gemeenteraad gek 
een 'gewone wet' kan worden geregeld. De verschillende politieke partij- blokkeert ze ook bij voorbaat het 
en denken weliswaar heel anders over de manier waarop de burgemeester behandeling in de Tweede Kamer I 
aangesteld zou moeten worden, maar over het uit de grondwet halen van benoemde burgemeester in de grond 
de benoeming door de Kroon zijn de meeste partijen het wel eens. In met de grondwet. De Tweede Kamei 

november 2004 heeft ook oppositiepartij PvdA in de Tweede Kamer in- van het wetsvoorstel voor de gekoz 
gestemd met de grondwetswijziging en ook de fractie van de PvdA in de Kamer met de deconstitutionaliserin 
Eerste Kamer is voorstander van deconstitutionalisering. De wijziging deze koppeling een "dwangbevel", r 
van de grondwet is immers nodig om verkiezing van de burgemeester het eerste debat in februari 2005 ze] 
door de gemeenteraad mogelijk te maken, zoals de PvdA bepleit. In het zen burgemeester waar minister De 
najaar van 2004 hebben de sociaaldemocraten nog een ledenreferendum behandelen wetsvoorstel, namelijk 
gehouden, waarbij de leden van de partij hebben bepaald dat de burge- v aar zijn collega-minister Remkes a 

in de toekomst door de gemeenteraad gekozen moet worden. Dat meester satie van liet beheer en gezag over d 
betekent tegelijkertijd dat de PvdA het plan van minister De Graaf om de positie van de burgemeester verzwak 
burgemeester rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen, niet op de de herziening van het politiebestel 

steun van de PvdA kan rekenen. fractie instemt met de deconstitutio 
De PvdA-fractie in de senaat kijkt dus niet alleen naar het voorstel 11leester.3 Het is opvallend dat Van 

voor wijziging van de grondwet, maar betrekfrook het wetsvoorstel van behandeling van het wetsvoorstel vo 

minister De Graaf voor een rechtstreeks gekozen burgemeester in de dis- eerste termijn noch in de tweede ten 

cussie. Dat wetsvoorstel ligt weliswaar niet in de Eerste Kamer, maar in Pel M„„ gemaakt. Bovendien ontstaa 

de Tweede Kamer ter behandeling, maar de senatoren van de PvdA zijn '\erknopmg' van drie op zichzelf sta 

bang dat instemmen met deconstitutionalisering betekent dat de deur open D66-1ractievoorzitter Dittrich is 
blokkade de PvdA. "De van PvdA-s(  wordt gezet voor invoering van de rechtstreeks gekozen burgemeester 

de liet voorstel en dat willen ze niet. De Eerste Kamerfractie van de PvdA heeft in eens, maar zien politieke 

eerste termijn weliswaar met het wetsvoorstel ingestemd, maar ze is niet te blokkeren", zo zegt hij in een reac 

van plan dat een tweede keer te doen, zo verklaart PvdA-fractievoorzitter ren dat hei Wijzigen van de grondwe 
l atere is 38 dc  Han Noten begin maart. Het standpunt van de senaatsfractie van  etten wordt bepaald hoe de 
Daar wordt apart Op PvdA is een opmerkelijke politieke draai. De Tweede Kamerfractie van over gestemd. 

de PvdA is al twee keer met de grondwetswijziging akkoord gegaan en ging Stemmen betekent daarom een 
bu1geille5f 

ook de Eerste Kamerfractie heeft in eerste lezing al met het voorstel inge- en tegen meer invlot 
stemd. De PvdA is bovendien al sinds de jaren zeventig van de vorige 

streeijt ilog eens dat wat hem betrefi 
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deed nog een oprechte poging het te 
desinteresse.  „37  En die desinteresse zal 

STELLEN VERKNOOPT 

Tweede Kamer de behandeling van het 
eeks gekozen burgemeester wordt inge-
de overkant van het Binnenhof, in de 
n tweede termijn van het wetsvoorstel 

burgemeester door de Kroon uit de 
constitutionalisering'). Dit wetsvoorstel 

-ming van de burgemeester voortaan in 
regeld. De verschillende politieke partij-
over de manier waarop de burgemeester 
naar over het uit de grondwet halen van 
jn de meeste partijen het wel eens. In 
tiepartij PvdA in de Tweede Kamer in-
ing en ook de fractie van de PvdA in de 
n deconstitutionalisering. De wijziging 
ig om verkiezing van de burgemeester 
;e maken, zoals de PvdA bepleit. In het 
aldemocraten nog een ledenreferenduni 
de partij hebben bepaald dat de burge-
emeenteraad gekozen moet worden. Dal 

het plan van minister De Graaf om de 
le bevolking te laten kiezen, niet op de 

kijkt dus niet alleen naar het voorstel 
maar betrekt ook het wetsvoorstel van 

streeks gekozen burgemeester in de dis-
swaar niet in de Eerste Kamer, maar in 
g, maar de senatoren van de PvdA zij  ii  
tutionalisering betekent dat de deur open 
Je rechtstreeks gekozen burgemeester - 
Kamerfractie van de PvdA heeft in de 
wetsvoorstel ingestemd, maar ze is niet 
oen, zo verklaart PvdA-fractievoorzitter 
tandpunt van de senaatsfractie van de 
:ke draai. De Tweede Kamerfractie van 
grondwetswijziging akkoord gegaan en 
in eerste lezing al met het voorstel inge-
sinds de jaren zeventig van de vorige 
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eeuw voor deconstitutionalisering. Voor de PvdA is staatsrechtdeskundi-
ge Ed van Thijn woordvoerder op dit dossier en ook hij pleit al bijna zijn 
hele politieke leven voor een rechtstreeks door de bevolking gekozen 
burgemeester. Met voormalig D66-leider Van Mierlo heeft hij altijd ge-
vonden dat burgers meer invloed zouden moeten krijgen en hekelde hij de 
behoudende krachten die dit tegenhielden. Maar als senator werpt Van 
Thijn zich nu zelf op als behartigers van de gevestigde belangen. Zijn 
positiebepaling zal cruciaal zijn voor de uiteindelijke stemming in de 
senaat. Want door de opstelling van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer 
dreigt de twee derde meerderheid die vereist is om het voorstel tot wijzi-
ging van de grondwet aanvaard te krijgen, weg te vallen. Als de PvdA-
fractie aan haar standpunt vasthoudt, maakt ze niet alleen de eigen wens 
voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester onmogelijk, maar 
blokkeert ze ook bij voorbaat het wetsvoorstel van De Graaf dat voor 
behandeling in de Tweede Kamer ligt. Want zolang de door de Kroon 
benoemde burgemeester in de grondwet staat, is dat wetsvoorstel in strijd 
met de grondwet. De Tweede Kamer wil dan ook pas met de behandeling 
van het wetsvoorstel voor de gekozen burgemeester starten als de Eerste 
Kamer met de deconstitutionalisering heeft ingestemd. Van Thijn noemt 
deze koppeling een "dwangbevel", maar aan de andere kant brengt hij in 
het eerste debat in februari 2005 zelf een koppeling aan tussen de geko-
zen burgemeester waar minister De Graaf naar streeft en een ander nog te 
behandelen wetsvoorstel, namelijk de herziening van het politiebestel, 
waar zijn collega-minister Remkes aan werkt. Als gevolg van de centrali-
satie van het beheer en gezag over de politie zal, zo vreest Van Thijn, de 
positie van de burgemeester verzwakken. Hij wil eerst de voorstellen over 
de herziening van het politiebestel afwachten dan pas beslissen of zijn 
fractie instemt met de deconstitutionalisering van de benoemde burge-
meester.39  Het is opvallend dat Van Thijn deze koppeling maakt; bij de 
behandeling van het wetsvoorstel voor de deconstitutionalisering is in de 
eerste termijn noch in de tweede termijn in de Tweede Kamer deze kop-
peling gemaakt. Bovendien ontstaat er zo een wel heel ingewikkelde 
verknoping' van drie op zichzelf staande wetsvoorstellen. 

D66-fractievoorzitter Dittrich is zeer ontstemd over de dreigende 
blokkade van de PvdA. "De PvdA-senatoren zijn het inhoudelijk wel met 
het voorstel eens, maar zien politieke redenen om de grondwetsherziening 
te blokkeren", zo zegt hij in een reactie. "Ook de PvdA moet zich realise-
ren dat het wijzigen van de grondwet hoe dan ook noodzakelijk is. Pas in 
latere wetten wordt bepaald hoe de gekozen burgemeester vorm krijgt. 
Daar wordt apart over gestemd. Op dit moment tegen de grondwetswijzi-
ging stemmen, betekent daarom een principiële keuze voor een benoemde 
burgemeester en tégen meer invloed van de kiezers." Dittrich onder-
streept nog eens dat wat hem betreft de deconstitutionalisering de eerste 
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stap is op weg naar een rechtstreeks gekozen burgemeester. "De invoe- VVD-collega's in het kabinet de toe 
ring van de gekozen burgemeester moet snel, substantieel en onomkeer- zullen doen om de VVD-fractie toe] 
baar zijn", aldus Dittrich.  40  Van Thijn wil uitstel van de deconstitutionali- Graaf: "De VVD-fractie had grote mi 
sering, maar krijgt van het kabinet noch van andere fracties in de Eerste kabinet had ik het geregeld. ik had 
Kamer zijn zin. "Met volle zeilen werd ingezet op een ramkoers", noteert sproken dat zij er persoonlijk voor 
Van Thijn in zijn dagboek. 

 41  Niet eerder deze kabinetsperiode zijn de fractie uiteindelijk mee zou gaan. "4  
spanningen in politiek-Den Haag zo hoog opgelopen. Voor minister De Graafs eigen partij het kiesstelsel in 
Graaf zijn het moeilijke tijden. Als de senatoren van de PvdA beseffen wel erg moeilijk om de VVD-fracti 
dat redelijkheid hen verder zal brengen dan obstructiepolitiek en zij voor Zalm aan De Graaf doorschemeren 
de grondwetswijziging zullen stemmen, dan is de lucht voor De Graaf Zal ni, maar op Dittrich. De Graaf real 
nog niet geklaard. Niet alleen moet dan het wetsvoorstel voor de gekozen zen burgemeester afschiet en de coali 
burgemeester nog verder uitonderhandeld worden met coalitiepartners democratische vernieuwing niets me 
VVD en CDA (die het bovendien onderling oneens zijn), ook wacht De onidat Dittrich hem niet van tevoren I 
Graaf nog de behandeling van zijn zeer omstreden wetsvoorstel voor een kiesstelsel te ruilen tegen een genera 
nieuw kiesstelsel. Wat De Graaf echter nog niet weet, is dat het zijn eigen paar Leer aangegeven dat de D66-fi 
partij is die ervoor zal zorgen dat dat nieuwe kiesstelsel er niet zal komen. voor een nieuw kiesstelsel, maar noc 

plannen maar liever helemaal zou late 
TOPBERAAD OVER DE ONTSTANE SITUATIE buiten mij om gedaan. ik vond dat  on  

sionecl' aldus De Graaf De Graaf v 
Terwijl binnen CDA, VVD en PvdA, de 'leveranciers' van bestuurders vels:'46  Door de stap van Dittrich we 
die hun baan niet kwijt willen, de lobby tegen de plannen van D66- voor liet nieuwe kiesstelsel zal vecht 
minister De Graaf op volle toeren draait, vindt op 9 maart 's avonds aan Lange \Toorhout laat ook CDA-leide 
het Lange Voorhout in Den Haag topberaad over de ontstane situatie vallen. Thom  de Graaf staat alleen. 
plaats. Aanwezig zijn minister-president Balkenende, de vicepremiers Achter de schermen vindt ondei 
Zalm en De Graaf en de fractieleiders van de coalitiepartijen: Verhagen. over de gekozen burgemeester. In ove 
Van Aartsen en Dittrich.  42  Niet alleen de perikelen rond de gekozen  bur-  Graaf PvdA-fractieleider in de Eerste 
gemeester komen ter tafel, maar ook de stand van zaken rondom het 0113 naar het ministerie te komen. De I 
nieuwe kiesstelsel, kortom: de twee belangrijkste voorstellen uit de porte- Noten lijkt daartoe bereid. De Graaf di 
feuille bestuurlijke vernieuwing van D66-minister De Graaf. De drie van de gekozen burgemeester in 2006 
partijen hebben uren nodig en het overleg verloopt uiterst moeizaam. De zend Inwoners zouden in 2006 hun 
coalitiepartners CDA en VVD tonen zich weinig genegen om concessies 2010 volgen. Noten is bereid tot een c 
te doen. In een poging de dreigende patstelling te doorbreken, zegt Dit- (le rest in 2010.48 De Graaf koppelt 
trich dat zijn partij bereid is te accepteren dat de rechtstreeks gekozen Bos- Samen met Noten legt Bos het 
burgemeester niet in één keer in 2006, maar geleidelijk wordt ingevoerd. Ihijii. Bij de minister zit ruimte om d 
Naar verluidt zou de PvdA-fractie in de Eerste Kamer in dat geval met de keer in le voeren, zo houdt Bos Van 
deconstitutionalisering kunnen instemmen. Ook laat de D66-fractie weten erop aan dat de senatoren van de Pv 
dat invoering van een nieuw kiesstelsel geen harde eis meer is. Daarvoor sten1men Prima dat de senatoren in 
in de plaats zou D66 graag een generaal pardon willen voor asielzoekers de druk van opvoeren, maar uiteind 
die nog onder de oude vreemdelingenwet vallen (een oude D66-wens). 

43 stenhinen. Maar in de Eerste Kamer] 
Verhagen en Van Aartsen voelen echter helemaal niets voor een gene- gen vooralsnog verdeeld. De harde 1 

raal pardon en wijzen het voorstel van Dittrich direct af. Daarmee ontstaat maar een deel van de fractie (een mmc 
meteen een volgend probleem. Want vooral de VVD-fractie in de Tweede de deconstitutionalisering te willen ste: 
Kamer ziet geen heil in een nieuw kiesstelsel. De Graaf heeft van zij  ii  
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eks gekozen burgemeester. "De invoe- VVD-collega's in het kabinet de toezegging gekregen dat zij er alles aan 
r moet snel, substantieel en onomkeer- zullen doen om de VVD-fractie toch achter het voorstel te krijgen. De 
hijn wil uitstel van de deconstitutionali- Graaf: "De VVD-fractie had grote moeite met het kiesstelsel, maar in het 
t noch van andere fracties in de Eerste labinet had ik het geregeld. ik had met Zalm, Remkes en Kamp afge- 
werd ingezet op een ramkoers", noteert sproken dat zij er persoonlijk voor garant zouden staan dat de VVD- 
at eerder deze kabinetsperiode zijn de kactie uiteindelijk mee zou gaan."44   Maar nu de fractieleider van De 
zo hoog opgelopen. Voor minister De (raaf s eigen partij het kiesstelsel in wezen heeft laten vallen, wordt het  
Js  de senatoren van de PvdA beseffen vel erg moeilijk om de VVD-fractie er nog van te overtuigen, zo laat 
sngen dan obstructiepolitiek en zij voor Zalm aan De Graaf doorschemeren.45  De Graaf is woedend. Niet op 
mmen, dan is de lucht voor De Graar Zalm, maar op Dittrich. De Graaf realiseert zich dat als de PvdA de geko- 
t dan het wetsvoorstel voor de gekozen zen burgemeester afschiet en de coalitie het kiesstelsel laat vallen, de hele 
rhandeld worden met coalitiepartners democratische vernieuwing niets meer voorstelt. Maar hij is vooral boos 
onderling oneens zijn), ook wacht  Dc  omdat Dittrich hem niet van tevoren heeft ingelicht over zijn idee om het 

a zeer omstreden wetsvoorstel voor een kiesstelsel te ruilen tegen een generaal pardon. Dittrich heeft al wel een 
chter nog niet weet, is dat het zijn eigen paar keer aangegeven dat de D66-fractie moeite heeft met de plannen 
lat nieuwe kiesstelsel er niet zal komen. voor een nieuw kiesstelsel, maar nooit heeft hij laten blijken dat hij die 

plannen maar liever helemaal zou laten varen. "Dittrich heeft dat volstrekt 
DE ONTSTANE SITUATIE buiten mij om gedaan. ik vond dat onbehoorlijk en ongelooflijk onprofes- 

sioneel", aldus De Graaf. De Graaf voelt zich verraden. "Ik was des dui- 
vdA, de 'leveranciers' van bestuurders vels."46  Door de stap van Dittrich weten de coalitiepartners dat D66 niet 
de lobby tegen de plannen van D66- voor het nieuwe kiesstelsel zal vechten. Een dag na het beraad aan het 
draait, vindt op 9 maart 's avonds aan Lange Voorhout laat ook CDA-leider Verhagen het kiesstelsel openlijk 

ig topberaad over de ontstane situatie \ allen.  47  Thom  de Graaf staat alleen. 
resident Balkenende, de vicepremiers Achter de schermen vindt ondertussen koortsachtig overleg plaats 
iders van de coalitiepartijen: Verhageii, over de gekozen burgemeester. In overleg met PvdA-leider Bos nodigt De 
leen de perikelen rond de gekozen  bur-  Graaf PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer Han Noten begin maart uit 
ook de stand van zaken rondom het om naar het ministerie te komen. De D66'er zoekt naar compromissen en 

e belangrijkste voorstellen uit de porte- Noten lijkt daartoe bereid. De Graaf denkt aan een gedeeltelijke invoering 
van D66-minister De Graaf. De drie van de gekozen burgemeester in 2006. Alleen steden boven de vijftigdui- 
overleg verloopt uiterst moeizaam. De zend inwoners zouden in 2006 hun burgemeester kiezen, de rest zou in 

ien zich weinig genegen om concessies 2010 volgen. Noten is bereid tot een compromis: de grote steden in 2006, 
ade patstelling te doorbreken, zegt Dit- de rest in 2010.48  De Graaf koppelt zijn gesprek terug aan PvdA-leider 
sccepteren dat de rechtstreeks gekozen Bos. Samen met Noten legt Bos het compromisvoorstel voor aan Van 
W06, maar geleidelijk wordt ingevoerd. Thijn. Bij de minister zit ruimte om de gekozen burgemeester niet in één 
in de Eerste Kamer in dat geval met de keer in te voeren, zo houdt Bos Van Thijn voor. De PvdA-leider dringt 
temmen. Ook laat de D66-fractie weten erop aan dat de senatoren van de PvdA voor de deconstitutionalisering 
;telsel geen harde eis meer is. Daarvoor stemmen. 49 Prima dat de senatoren in de onderhandelingen met De Graaf 
eneraal pardon willen voor asielzoekers de druk van opvoeren, maar uiteindelijk dient de fractie wel voor te 
genwet vallen (een oude D66-wens). 43 

stemmen. 50 Maar in de Eerste Kamerfractie van de PvdA zijn de menin- 
[en echter helemaal niets voor een gene- gen vooralsnog verdeeld. De harde lijn van Van Thijn wordt gedeeld, 
van Dittrich direct af. Daarmee ontstaat maar een deel van de fractie (een minderheid) geeft aan hoe dan ook voor 
int vooral de VVD-fractie in de Tweede de deconstitutionalisering te willen stemmen. 51 
,w kiesstelsel. De Graaf heeft van zijn 
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In het weekeinde voor het beslissende debat gaat De Graaf op bezoek bij PvdA-senator om vijf voor twaalf me 
Van Thijn. Met Bos heeft hij besproken dat het een goed idee zou zijn om en staatsrechtdeskundige Engels wij 
in een persoonlijk gesprek het komende debat voor te bespreken. Bij Van grondwettelijke gronden af. "In de e 
Thijn thuis in Amsterdam-zuid spreken ze zowel over de deconstitutiona- grondwet bepaald dat de wetgever d 
lisering van de burgemeestersbenoeming als over de bevoegdheden van gemeentelijke bestuur regelt. Wij h 
de burgemeester ten aanzien van de politie. De twee politici verkennen tv eede plaats dateert het beginsel v 
elkaars posities en geven over en weer aan waar eventueel ruimte voor gemeente- en provinciebestuur uit de 
concessies zit, maar als De Graaf aan het eind van de avond huiswaarts lijk een van zijn belangrijke grondb 
keert, is er geen zicht op overeenstemming.52  gemeentelijk bestel."53  

Maar voor Van Thijn is de wijze 
DE AVOND VAN VAN THIJN genleester helemaal niet het belangs 

relatie met de herziening van het poli 
Op 22 maart vindt in de Eerste Kamer de behandeling van het voorstel tot hij voorafgaand aan het debat ook aai 
wijziging van de grondwet plaats, die de gekozen burgemeester mogelijk De Graaf op dat punt niet beweegt, 
moet maken. Iedereen beseft dat het een spannende avond zal worden en heeft Van Thijn de partijleider van di 
de spanning op en rond het Binnenhof is om te snijden. In het debat staat dat punt beweegt De Graaf voorals  
Thom  de Graaf er alleen voor. Ondanks de mogelijk ernstige gevolgen dwarsliggen: "Al met al vinden wij I 
die een negatieve uitkomst van het debat voor de minister kan hebben. de gekozen burgemeester in welke va 
zijn premier Balkenende en vicepremier Zalm niet in Den Haag, maar bij voor te bereiden en die niet in 2006, 
een EU-top in Brussel. ie zijner tijd moeten daar dan ook 

In de eerste termijn van het debat geeft PvdA-senator Van Thijn aan \oor worden getroffen. Op dit moim 
dat vooral de 'onomkeerbaarheid' (het idee dat deconstitutionalisering de zal ik mijn fractie moeten adviseren 
eerste stap is naar de invoering van de rechtstreeks gekozen burgemees- Zienmg te onthouden. „55 
ter) de PvdA-senatoren dwars zit. "De minister heeft gezegd dat de kern Donkere wollen pakken zich bov 
van het debat van vandaag is dat de grondwetgever de wetgever de vrij- Steun \  an  de PvdA is de gekozen  burl  
heid laat. Wij hebben moeten vaststellen dat de wetgever die vrijheid niet negen wordt het debat geschorst. Als I 
heeft. Er is een regeerakkoord en er liggen panklare wetsvoorstellen. Er komt minister De Graaf aan het  woos  
zijn verschillende opties, zoals die van ons, namelijk verkiezing van de de Kamer doet De Graaf een belangr 
burgemeester door de raad. Er is echter maar één optie aan de orde en dal deeoiistitutionalisering is wat hem bet 
is de optie van de minister. Wat het hoofdpuntbetreft, is de onomkeer- ke Vorm van aanstelling van de burgei 
baarheid van het proces dat de minister in gang wil zetten, fnuikend voor 
het democratisch gehalte van het debat, want het proces is in feite dicht- Dat het kabinet voorstellen heeft g 
geschroeid." Volgens Hans Engels, woordvoerder namens D66 in de rechtstreeks gekozen burgemeester 
Eerste Kamer, is dat niet zo. Deconstitutionalisering betekent geen  'on-  slot is er pas als beide Kamers zich 
omkeerbare' invoering van de rechtstreeks gekozen burgemeester. "Op lei] hebben uitgesproken. Het is vo 
basis van wetgeving die nu voorligt bij de Tweede Kamer is nog ruimte dien beide Kamers de wetgeving as 
om daarover een open debat te voeren." Maar Van Thijn is er niet gerust herziening aan de orde is, er ook in 
op. Hij oppert daarom de mogelijkheid om het aan gemeenten zelf over te waar kan worden gekozen. ik heb a 
laten of en wanneer ze hun burgemeester willen kiezen. "Waarom worden nseenteii in Nederland geldt. Het is 
de gemeenten niet uitgenodigd om zelf te kiezen tussen de ene of de  an-  tegen de heer Van Thijn, dat als in 
dere modaliteit? Waarom moeten wij de gemeenten de vernieuwing door burgemeester wordt gekozen, dat  vi  
de strot duwen? Dit heeft Van Thijn niet eerder aan de orde gesteld. geueurt. '  Dat zou wel mijn  i 

keuze  van de al het vooroverleg en de concessies van De Graaf, komt de wetgever zijn. De wet 
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psrdA-senator om vijf voor twaalf met een nieuwe eis. D66-woordvoerder 
e[i staatsrechtdeskundige Engels wijst de "ingeving" van Van Thijn op 
gondwetteljke gronden af. "In de eerste plaats is in artikel 132 van de 
grondwet bepaald dat de wetgever de inrichting van het provinciale en 
gemeentelijke bestuur regelt. Wij hebben dat ook altijd gedaan. In de 
tweede plaats dateert het beginsel van een uniforme inrichting van het 
gemeente- en provinciebestuur uit de tijd van Thorbecke. Het was name-
lijk een van zijn belangrijke grondbeginselen van de inrichting van het 
j,emeenteljk bestel. „53 

Maar voor Van Thijn is de wijze van invoering van de gekozen bur-
gemeester helemaal niet het belangrijkste punt. Voor Van Thijn is de 
relatie met de herziening van het politiebestel veel belangrijker. Dat heeft 
hij voorafgaand aan het debat ook aan PvdA-leider Bos laten weten. "Als 
De Graaf op dat punt niet beweegt, ligt de EK-fractie o ramkoers", zo 
heeft Van Thijn de partijleider van de PvdA geschreven. Maar juist op 
dat punt beweegt De Graaf vooralsnog niet. En dus blijft Van Thijn 
dwarsliggen: "Al met al vinden wij het verkieslijk om de invoering van 
de gekozen burgemeester in welke variant dan ook, in een rustiger tempo 
voor te bereiden en die niet in 2006, maar in 2010 integraal in te voeren. 
Te zijner tijd moeten daar dan ook de nodige grondwetsvoorzieningen 
voor worden getroffen. Op dit moment, bij de huidige stand van zaken, 
zal ik mijn fractie moeten adviseren om haar stem aan de grondwetsher-
ziening te onthouden. „55 

Donkere wolken pakken zich boven het Binnenhof samen. Zonder de 
steun van de PvdA is de gekozen burgemeester van tafel. Om kwart voor 
negen wordt het debat geschorst. Als het debat drie kwartier wordt hervat, 
komt minister De Graaf aan het woord. In zijn reactie op de inbreng van 
de Kamer doet De Graaf een belangrijke concessie. Aanvaarding van de 
deconstitutionalisering is wat hem betreft "geen slot op de deur voor wel-
ke vorm van aanstelling van de burgemeester dan ook." 

"Dat het kabinet voorstellen heeft gedaan voor de introductie van een 
rechtstreeks gekozen burgemeester is ook geen slot op de deur. Dat 
slot is er pas als beide Kamers zich met nadruk over die wetsvoorstel-
len hebben uitgesproken. Het is voor het kabinet van belang dat, in-
dien beide Kamers de wetgeving aanvaarden die na deze grondwets-
herziening aan de orde is, er ook in de nabije toekomst gemeenten zijn 
waar kan worden gekozen. ik heb al gezegd dat dit niet voor alle ge-
meenten in Nederland geldt. Het is dus geen automatisme, zo zeg ik 
tegen de heer Van Thijn, dat als in 2006 in een aantal gemeenten de 
burgemeester wordt gekozen, dat vier jaar later ook in alle andere ge-
meenten gebeurt. Dat zou wel mijn inzet zijn, maar dat kan een nadere 
keuze van de wetgever zijn. De wetgever kan van mening zijn dat naar 
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de invoering in alle gemeenten nader gekeken moet worden, dat dit 
nog niet of op een andere wijze of in aangepaste vorm wordt inge-
voerd. Dat is per definitie het recht van de wetgever. „56 

De suggestie van Van Thijn om gemeenten maar helemaal vrij te laten, 
wordt door De Graaf afgewezen. "ik ben daar geen voorstander van. In de 
eerste plaats, omdat het een verantwoordelijkheid van de wetgever is om 
te bepalen waar en wanneer het recht van burgers ontstaat. De vraag is of 
de meerderheid van de gemeenteraad ter plaatse een beslissing moet ne-
men of dat de wetgever dit op nationaal niveau moet doen. Ik meen op-
recht dat de beste keuze is dat de wetgever dit op nationaal niveau doet. 
Daarbij kan de wetgever beslissen om dit gefaseerd in te voeren of dit 
afhankelijk te stellen van de ervaringen."57  Van Thijn weet zelf ook wel 
dat zijn 'ingeving' om tijdens debat voor te stellen om gemeenten zelf te 
laten kiezen, niet op steun van de minister hoeft te rekenen. Hij heeft dit 
niet van tevoren met De Graaf besproken en heeft de minister er dus mee 
overvallen.  58  De toezegging over een gefaseerde invoering die De Graaf 
heeft gedaan is echter een vergaande concessie. "Een substantiële tege-
moetkoming", zo erkent ook Van Thijn.  59  En De Graaf doet nog een an-
dere belangrijke handreiking in de richting van Van Thijn, in een uiterste 
poging de PvdA over de streep te trekken: "In de komende jaren moet er 
mijns inziens ook geen afbreuk worden gedaan aan de positie van de 
korpsbeheerder."  60  Met andere woorden: dit kabinet zal geen besluit ne-
men over het politiebestel en de bevoegdheden van de burgemeester ten 
aanzien van de politie, het punt dat voor Van Thijn zo belangrijk is. 61 

Aan de andere kant van het Binnenhof volgen PvdA-leider Wouter 
Bos en PvdA-voorzitter Koole het debat op de voet. De grote vraag is of 
de senaatsfractie zich iets gelegen laat liggen aan de oproep van de PvdA-
leider om met de deconstitutinalisering in te stemmen. Na de toezeggin-
gen van minister De Graaf denken Bos en Koole van wel. Koole: "De 
Graaf ging ver toen hij opmerkte: 'In deze kabinetsperiode wordt niet 
getornd aan de positie van de korpsbeheerder'. Bij Wouter op de kamer 
dachten we dat de Eerste Kamerfractie met deze belofte en met de toe-
zegging dat in 2006 de gekozen burgemeester alleen zou worden inge-
voerd in de vier grote steden en 'elke andere gemeente die er klaar voor 
is', zich zou laten overtuigen voor de deconstitutionalisering te stern~  
men. "62  Aan het eind van de tweede termijn doet De Graaf een dringend 
beroep op de Eerste Kamer om met de deconstitutionalisering in te stem-
men. "Velen hebben gezegd dat het zo niet langer kan, dat de wetgever de 
ruimte moet worden gegeven en dat wij naar andere aanstellingsvormen 
moeten om het grondwettelijke slot weg te halen. Die kans is er nu." 63 

Het is tien uur als er een extra schorsing volgt. Tijdens deze schorsing 
laat PvdA-fractievoorzitter Noten aan Bos en Koole weten dat zijn fractie 

DE  VAL  VAN EE]  

tegen blijft. Ook informeert hij D66 
op zijn beurt De Graaf op de hoogte 1 
nog wel naar het gebouw van de Eer 
hebben hun standpunt al bepaald.65  
noch PvdA-leider Bos zijn in staat 
roepen. En niemand vraagt een derd 
de D66-fractie niet en ook minister I 
debat even na half elf wordt hervat, 
af. Mijn fractie heeft de balans op 
punten. Op het tweede punt, dat var 
mini ster naar tevredenheid geantwo 
keerhare proces, hebben wij problei 
steld om in de eerste fase in 2006 de 
is afgewezen. ik heb uitgelegd, met I 
ged\\ ongen  route waarbij de wetgev 

stemmen dus tegen de herzienin 
PvdA blokkeert de deconstitutional 
stemmen tegen. Van de 75 senatore 
van de grondwet, 31 senatoren stemr 
niet de vereiste twee derde meerderh 

Na afloop van het debat is De Gr 
de kampioen van de regenten", zegt 
Graaf heeft Van Thijn met medewet 
gestuurd op verwerping van het  wets  
ten heeft het volgens hem allemaal 
D66-leider Van Mierlo vraagt zich 
weest om tegen te stemmen. "Er bi 
over de invoering en de politie geen 
tegen te stemmen. Er moet daarom 
D66-gelederen klinken woedende 
noemt het optreden van de PvdA "o 
"Tot vanavond was de PvdA altijd e 
wet halen van de benoemde burgei 
komt, kiezen de gevestigde machter 
Partij van de achteruitgang is niet m 
Eddy Schuyer en volgens Lousewie 
de PvdA-senatoren zien dat de Pvd 
erop uit is gevestigde belangen te vei  
trekt het felst van leer: "Van Thijn 
Deze actie hier vanavond is niets m 
rade', zo reageert de politieke vetera 
vorige eeuw tegelijkertijd met Van 1 
een rat, altijd een rat", voegt Brinkh 

130 



IS DE AFGROND 

n nader gekeken moet worden, dat dit 
jze of in aangepaste vorm wordt inge-
'echt van de wetgever. „56 

gemeenten maar helemaal Vrij te laten, 
"Ik ben daar geen voorstander van. In de 

antwoordelijkheid van de wetgever is om 
recht van burgers ontstaat. De vraag is of 
eraad ter plaatse een beslissing moet ne- 
ationaal niveau moet doen. ik meen op-

le wetgever dit op nationaal niveau doet, 
sen om dit gefaseerd in te voeren of dit 
7aringen."57  Van Thijn weet zelf ook wel 
-bat voor te stellen om gemeenten zelf te 
Ie minister hoeft te rekenen. Hij heeft dit 
esproken en heeft de minister er dus mee 
r een gefaseerde invoering die De Giaaf 
aande concessie. "Een substantiële tege-
n Thijn.  59  En De Graaf doet nog een  an-
de richting van Van Thijn, in een uiterste 
te trekken: "In de komende jaren moet er 

worden gedaan aan de positie van de 
woorden: dit kabinet zal geen besluit ne- 

bevoegdheden van de burgemeester ten 
lat voor Van Thijn zo belangrijk is. 61 

Binnenhof volgen PvdA-leider Wouter 
iet debat op de voet. De grote vraag is ok 
fl laat liggen aan de oproep van de PvdA-
lisering in te stemmen. Na de toezeggin-
ken Bos en Koole van wel. Koole: "De 
cte: 'In deze kabinetsperiode wordt niet 
orpsbeheerder'. Bij Wouter op de kamer 
rfractie met deze belofte en met de toe-
n burgemeester alleen zou worden inge- 
'elke andere gemeente die er klaar voor 

voor de deconstitutionalisering te stem-
cede  termijn doet De Graaf een dringend 
met de deconstitutionalisering in te stem-
het zo niet langer kan, dat de wetgever de 
i dat wij naar andere aanstellingsvormen 
lot weg te halen. Die kans is er nu." 63 
a schorsing volgt. Tijdens deze schorsing 
a aan Bos en Koole weten dat zijn fractie 

DE VAL VAN EEN VICEPREMIER 

tegen blijft. Ook informeert hij D66-fractievoorzitter Eddy Schuyer, die 
op zijn beurt De Graaf op de hoogte brengt.  64  PvdA-voorzitter Koole gaat 
nog wel naar het gebouw van de Eerste Kamer, maar de PvdA-senatoren 
hebben hun standpunt al bepaald.  65  "Onbegrijpelijk", aldus Koole.  66  Hij 
noch PvdA-leider Bos zijn in staat om hun partijgenoten tot de orde te 
roepen. En niemand vraagt een derde termijn aan. De PvdA-fractie niet, 
de D66-fractie niet en ook minister De Graaf niet. Het is voorbij. Als het 
debat even na half elf wordt hervat, geeft Van Thijn een stemverklaring 
af. "Mijn fractie heeft de balans opgemaakt. Er waren twee springende 
punten. Op het tweede punt, dat van het beheer van de politie, heeft de 
minister naar tevredenheid geantwoord. Op het eerste punt, het onom-
keerbare proces, hebben wij problemen behouden. Wij hebben voorge-
steld om in de eerste fase in 2006 de keuze aan de gemeente te laten. Dat 
is afgewezen. ik heb uitgelegd, met tal van argumenten, dat wij met deze 
gedwongen route waarbij de wetgever niet meer vrij is niet kunnen leven. 
Wij stemmen dus tegen de herziening van de grondwet op dit punt.  „67  De 
PvdA blokkeert de deconstitutionalisering. Ook GroenLinks en de SP 
stemmen tegen. Van de 75 senatoren stemmen er 42 voor de wijziging 
van de grondwet, 31 senatoren stemmen tegen, waarmee het wetsvoorstel 
niet de vereiste twee derde meerderheid haalt. 

Na afloop van het debat is De Graaf zwaar aangeslagen: "De PvdA is 
de kampioen van de regenten", zegt hij in een eerste reactie. Volgens De 
Graaf heeft Van Thijn met medeweten van PvdA-leider Bos bewust aan-
gestuurd op verwerping van het wetsvoorstel. Met inhoudelijke argumen-
ten heeft het volgens hem allemaal weinig te maken.68  Ook voormalig 
D66-leider Van Mierlo vraagt zich af wat de reden voor de PvdA is ge-
weest om tegen te stemmen. "Er bleef na de concessies van De Graaf 
over de invoering en de politie geen enkele rationele reden over om nog 
legen te stemmen. Er moet daarom een andere reden zijn.  „69  Vanuit de 
D66-gelederen klinken woedende reacties. Fractievoorzitter Dittrich 
noemt het optreden van de PvdA "onbegrijpelijk en ongeloofwaardig. „70 
'Tot vanavond was de PvdA altijd een voorstander van het uit de grond-
wet halen van de benoemde burgemeester. Maar als puntje bij paaltje 
komt, kiezen de gevestigde machten toch voor hun eigenbelang." 1  "De 
partij van de achteruitgang is niet meer te volgen", reageert D66-senator 
Eddy Schuyer en volgens Lousewies van der Laan laat het optreden van 
de PvdA-senatoren zien dat de PvdA "een oude regentenpartij" is "die 
erop uit is gevestigde belangen te verdedigen  .„72  D66-minister Brinkhorst 
trekt het felst van leer: "Van Thijn heeft D66 altijd dwars willen zitten. 
Deze actie hier vanavond is niets minder dan moord met voorbedachten 
rade", zo reageert de politieke veteraan, die al in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw tegelijkertijd met Van Thijn in de Tweede Kamer zat. "Eens 
een rat, altijd een rat", voegt Brinkhorst eraan toe. Een uitspraak die nog 
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vaak aangehaald zal worden.  73  Ook het woord verraad wordt door menig stil utionaliseert de burgemeester'. Dal 
D66'er in de mond genomen. Brinkhorst: "Het was verraad. De PvdA me. ik wist zeker dat het moest lukket 
heeft bewust een val gezet. Ze waren altijd voor de gekozen burgemeester Had het wetsvoorstel het kunnen 
geweest. Ze hebben dat laten vallen om puur opportunistische redenen. „74 had gedaan? De D66'er denkt zelf v 
Ook Van Mierlo vindt dat de PvdA D66 "een streek geleverd" heeft en gesproken, ben bij hem thuis gewee 
spreekt van "verraad op links". 75 Van Thijn zei na afloop tegen mij: go 

Bij de PvdA willen ze van deze verwijten niets weten. PvdA-leider maar het gaat natuurlijk om de derde 
Bos schuift alle verantwoordelijkheid voor de uitkomst van het debat op een derde termijn aangevraagd." Vol 
het bordje van De Graaf. "Minister De Graaf had dit kunnen voorko- wil: "Wat ik ook had gezegd, het had 
men."76  Ook PvdA-voorzitter Koole verbloemt de onenigheid binnen zijn hebben gewild dat ik de finish zou ha 
eigen partij door de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij De gevoel dat de PvdA het wetsvoorstel 
Graaf te leggen: "Door de directe koppeling die De Graaf had gemaakt De Graaf: "Wat meespeelde was dat c 
tussen de deconstitutionalisering en de invoering van de rechtstreeks het dit kabinet niet gunde. Het D66 in 

gekozen burgemeester, lange tijd aangevuld met een zeer geringe bereid- lukken van de formatie van een CDA 
heid van zijn kant om enige concessies te doen, had hij de tegenstand zelf der leiding van onder andere PvdA-se: 
gemobiliseerd. Ook binnen de PvdA.  „77  Bos en Koole doen voorkomen se' kabinet-Balkenende  II  mogelijk ge 
alsof ze er alles aan hebben gedaan om het wegstemmen van de deconsti- hebben ervaren. Ook Van Mierlo su 
tutionalisering tegen te houden. Maar feit is dat de partijleider van de gespeeld. "Na dertig jaar strijd voor v 
PvdA geen grip heeft op zijn partijgenoten in de Eerste Kamerfractie. De uit de grondwet stemde de PvdA op I 
Graaf erkent dat hij zich daarop heeft verkeken: "Als ik één fout heb peet voor Van Thijn zal ik niet  spec:  
gemaakt, dan is het dat ik teveel op Wouter Bos heb geleund", zo zegt hij kan zijn stem niet rijmen met de stan 
terugkijkend. "ik had heel nauw contact met Bos, elke dag belde of smste droeg. tenzij irrationele gevoelens ei 
ik hem. Hij wilde ook dat de Eerste Kamer voor zou zijn. Maar hij is ZO." Van Thijn verklaart daags na d 
belazerd door zijn eigen Eerste Kamerfractie. De Eerste Kamerfractie van is geen mooi beeld dat ik mensen ten 
de PvdA heeft niet alleen afstand genomen van mij, maar ook van Bos, Sen al vergeten die mij destijds ten 
Daar zat een hele wereld achter van de verhoudingen tussen de Tweede Ver\v  ii  St hiermee naar 1994, toen hij, 
Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie, het leiderschap van Bos, de se- landse Zaken was geworden, moest a 
natoren die zich daartegen verzetten, et cetera. Ik heb eigenlijk alle stap- streden opsporingsmethoden van het z 
pen die ik heb gezet, inclusief het gesprek met Van Thijn vlak voor het team (IRT). D66 steunde toen de do 
debat, geregisseerd met Bos - en daar heb ik me in vergist. Want Wouter motie die Van Thijn en zijn collega 
Bos had niet de leiding in zijn partij ."78  De Graaf is er achteraf van over- Van Thijn ontkent dat wraak het mot: 

tuigd dat de PvdA nooit van plan is geweest om voor de deconstitutiona- Maar het feit dat de PvdA tegen dec 
lisering te stemmen. De Graaf: "Toen ik [daags voor het debat - MvdL] eigenlijk vóór is) omdat de gewone w 
bij Van Thijn wegging, dacht ik: die zit er wel stevig in. Hij wist dat ik ze niet zint, is hoe dan ook staatso 
concessies zou doen, maar ik wist niet hoe hij daar uiteindelijk mee oni rnachtspolitiek waarvoor de Eerste Ka: 

79  Tijdens het debat wordt duidelijk dat Van Thijn geen duim- zou gaan." De Graaf verbindt niet meteen co: 
breed wil toegeven, ondanks de concessies van De Graaf. "De eisen wer- WetSVoorstel, hij gaat er eerst een na 
den gaande de dag steeds verzwaard. "ik ben heel ver gegaan. Maar h CJraal naar bed gaat, zegt D66-fractie 
wilde niet."80  Ook partijvoorzitter Pechtold heeft zich verkeken op de siecaniera dat er voor De Graaf geen 
strategie van de PvdA. Pechtold: "ik had een boek bij me, over de,  dui-  ook in dit kabinet voor goed onderw 
zend belangrijkste momenten in de Nederlandse geschiedenis. Op de morgen verder aan werken."87  
laatste pagina had ik een papiertje geplakt: 2005:  'Thom  de Graaf decon- 
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k het woord verraad wordt door menig stitutionaliseert de burgemeester'. Dat boek had ik ingepakt als cadeau bij 
inkhorst: "Het was verraad. De PvdA me. ik wist zeker dat het moest lukken. „81 
en altijd voor de gekozen burgemeester Had het wetsvoorstel het kunnen halen als De Graaf meer concessies  
ii  om puur opportunistische redenen. „74 had gedaan? De D66'er denkt zelf van niet: "ik heb Van Thijn uitvoerig 
IA D66 "een streek geleverd" heeft en gesproken, ben bij hem thuis geweest. We hebben alles doorgesproken. 

Van Thijn zei na afloop tegen mij: goed dat we erover hebben gesproken, 
ze verwijten niets weten. PvdA-leider maar het gaat natuurlijk om de derde termijn. Maar Van Thijn heeft nooit 
eid voor de uitkomst van het debat op een derde termijn aangevraagd." Volgens De Graaf ontbrak de politieke 
ter De Graaf had dit kunnen voorko- wil: "Wat ik ook had gezegd, het had niet geholpen. Ik denk dat ze nooit 
Ie verbloemt de onenigheid binnen zijn hebben gewild dat ik de finish zou halen. 

 „82  Bij veel democraten leeft het 
[ijkheid voor de gang van zaken bij  Dc  gevoel dat de PvdA het wetsvoorstel ook uit rancune heeft getorpedeerd. 

koppeling die De Graaf had gemaakt De Graaf: "Wat meespeelde was dat de Eerste Kamerfractie van de PvdA 
en de invoering van de rechtstreeks het dit kabinet niet gunde. Het D66 niet gunde."83  De reden: na het mis - 

sangevuld met een zeer geringe bereid- lukken van de formatie van een CDA-PvdA-kabinet in januari 2003 (on- 
ssies te doen, had hij de tegenstand zelf der leiding van onder andere PvdA-senator Leijnse), heeft D66 het 'recht- 
dA"77   Bos en Koole doen voorkomen Sc' kabinet-Balkenende  II  mogelijk gemaakt. De PvdA zou dit als verraad 

om het wegstemmen van de deconsti- hebben ervaren. Ook Van Mierlo suggereert dat rancune een rol heeft 
daar feit is dat de partijleider van de gespeeld. "Na dertig jaar strijd voor verwijdering van de kroonbenoeming 
jgenoten in de Eerste Kamerfractie.  Dc  uit de grondwet stemde de PvdA op het moment suprême tegen. Uit res- 
heeft verkeken: "Als ik één fout heb pect voor Van Thijn zal ik niet speculeren over zijn motieven. Maar ik 
p Wouter Bos heb geleund", zo zegt hij kan zijn stem niet rijmen met de standpunten die hij in het verleden uit- 
)ntact met Bos, elke dag belde of smste droeg, tenzij irrationele gevoelens een rol hebben gespeeld. Wrok, of 
rste Kamer voor zou zijn. Maar hij is 70."84  Van Thijn verklaart daags na de naar hem vernoemde avond: "Het 
merfractie. De Eerste Kamerfractie van is geen mooi beeld dat ik mensen ten val breng. Maar ach, ik ben de men- 
genomen van mij, maar ook van Bos. Sen al vergeten die mij destijds ten val hebben gebracht. „85 Van Thijn  
an  de verhoudingen tussen de Tweede 'verwijst hiermee naar 1994, toen hij, kort nadat hij minister van Binnen- 
Iractie, het leiderschap van Bos, de Se- landse Zaken was geworden, moest aftreden naar aanleiding van de om- 
sn, et cetera. ik heb eigenlijk alle stap- streden opsporingsmethoden van het zogeheten Interregionaal Recherche- 
gesprek met Van Thijn vlak voor het team (IRT). D66 steunde toen de door VVD-leider Dijkstal ingediende 

[aar heb ik me in vergist. Want Wouter motie die Van Thijn en zijn collega  Hirsch  Ballin tot aftreden dwon. 
Lij."78  De Graaf is er achteraf van over- Van Thijn ontkent dat wraak het motief voor zijn handelen is geweest. 

6 

is geweest om voor de deconstitutiona- Maar het feit dat de PvdA tegen deconstitutionalisering stemt (waar ze 
oen ik [daags voor het debat - MvdL] eigenlijk vóór is) omdat de gewone wet (die nog behandeld moet worden) 
clie zit er wel stevig in. Hij wist dat ik ze niet zint, is hoe dan ook staatsrechtelijk onzuiver en een staaltje 
niet hoe hij daar uiteindelijk mee om machtspolitiek waarvoor de Eerste Kamer niet is bedoeld. 

cdt duidelijk dat Van Thijn geen duim- De Graaf verbindt niet meteen conclusies aan het sneuvelen van het 
ncessies van De Graaf. "De eisen wer- wetsvoorstel, hij gaat er eerst een nachtje over slapen. Nog voordat De 
ird. "ik ben heel ver gegaan. Maar hij Graaf naar bed gaat, zegt D66-fractievoorzitter Dittrich voor een televi- 

Pechtold heeft zich verkeken op de siecamera dat er voor De Graaf geen reden is om af te treden. "D66 zit 
"Ik had een boek bij me, over de  dui-  ook in dit kabinet voor goed onderwijs en natuurbeheer. Daar gaan we 
de Nederlandse geschiedenis. Op de morgen verder aan werken. „87 
geplakt: 2005:  'Thom  de Graaf decon- 
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DE 'DAY AFTER' los over de stand van zaken. Hij zegt' 
gehad en verwijst voor de rest naar he 

De dag na 'de avond van Van Thijn' komt de D66-top bij elkaar om te de Tweede Kamer zal worden gehoude: 
overleggen hoe het nu verder moet. Om tien uur meldt iedereen zich op Ondertussen overlegt Dittrich met 
het ministerie van Economische Zaken: minister Laurens-Jan Brinithorst, hagen en Van Aartsen. Dittrich weet 
staatssecretaris Medy van der Laan, De Graaf s assistente Carla Pauw, essentieel belang is dat hij na het wegv 
fractievoorzitter Boris Dittrich, vicefractievoorzitter Lousewies van der wel liet nieuwe kiesstelsel kan realiseri 
Laan, fractievoorzitter in de Eerste Kamer Eddy Schuyer en partijvoorzit- CDA en VVD zullen weigeren hun stc 
ter Alexander Pechtold. De Graaf is verlaat. Partijvoorzitter Pechtold hij zelf ook niks voor voelt. Dittrich: " 
heeft hem die ochtend al wel aan de telefoon gehad. De Graaf heeft hem naar mijn eigen kamer gekomen. Maar 
verteld dat hij van plan is om af te treden.  "Thom  was mentaal op. ik heb Zij zeiden: dat kiesstelsel vinden we i 
op hem ingepraat, maar tevergeefs", aldus de partijvoorzitter. 88  Als ook wijzen de plannen van De Graaf af en 
De Graaf bij het topoverleg is aangeschoven, herhaalt fractievoorzitter punt ie veranderen alleen maar omdat 
Dittrich wat hij de avond ervoor voor de televisiecamera heeft gezegd en ander wetsvoorstel heeft afgewezen. 
stelt voor dat De Graaf gewoon aanblijft en dat hij met de coalitiepartners aftreedt", zegt Dittrich, "en ik weet nu 
gaat onderhandelen over alternatieve voorstellen voor de gekozen burge- maken van de regering."96  Dittrich doel 
meester en het kiesstelsel en daarbij ook open zal staan voor 'wisselgeld' Aartsen ten aanzien van het kiesstelsel 
op het terrein van bijvoorbeeld onderwijs en economie. 89 Dat de coalitiepartners zich met hun 

De Graaf vindt het standpunt van Dittrich onacceptabel. "Je kan me niet houden aan een in het regeerakkooj 
niet met een boodschap op pad sturen - ik doe namelijk gewoon wat we fractievoorzitter van D66 ook geen aai 
hebben afgesproken - om dan halverwege te zeggen: we doen het toch onvermijdelijk te beschouwen. In plaa 
maar niet. Dat kan niet," zo houdt De Graaf de fractievoorzitter en de van de coalitie afhankelijk van 'wisse 
andere aanwezigen voor. 90 De Graaf eist steun voor zijn plannen voor een gaan, dan wil ik daar wel iets voor te 
nieuw kiesstelsel. Krijgt hij die steun niet, dan zal hij aftreden. Minister verwijten dat de gekozen burgemeest 
Brinkhorst realiseert zich nu pas goed hoe de kaarten liggen. Brinkhorst: wachten dat we doorgaan alsof er niets 
"ik was ervan overtuigd dat  Thom  de bestuurlijke vernieuwingsagenda in zijn collega-fractievoorzitters voor. 97 
de hand had, waardoor ik me te laat bewust werd dat daarover spanningen Op 9 maart, nog voor het Kamerdel 
waren met Boris en dat  Thom  in een isolement was terechtgekomen. ik Was hei al duidelijk. Tijdens het topbe 
neem het mezelf kwalijk dat ik daar te laat achter ben gekomen. Dat heb Dittrich blijken dat zijn partij bereid wa; 
ik te laat gezien."91  Brinkhorst schaart zich aan De Graaf s zijde en ook trekt de fractieleider van D66 definitie] 
staatssecretaris Van der Laan sluit zich daarbij aan.  92  Als alledrie de be- wens af. Dittrich laat daarmee één van 
windslieden van D66 aftreden, is de val van het kabinet vrijwel onvermij- D66 tijdens de kabinetsformatie in 200 
delijk. En er dreigt nu bovendien een breuk tussen de D66-fractie aan de van de onderwerpen die tijdens het p 
ene kant en de D66-bewindslieden aan de andere kant. Maar de kans dat aangevoerd om de omstreden regering5 
alledrie de D66-bewindslieden zullen aftreden is niet groot. BrinkhorSl en kritische partijleden over de streep ti 
steunt De Graaf vooral om te voorkomen dat de geplaagde minister af- op dat moment nog in de veronderstel 
treedt. Eerst moet fractievoorzitter Dittrich met de coalitiepartners gaan het proberen is om zijn plannen voor ei 
praten over de kansen om alsnog een nieuw kiesstelsel te realiseren. Na Graaf: - Ik ben wat naïef geweest om te 
afloop van het overleg ontwijkt De Graaf de pers en vertrekt via de ach- doel,. ,-9„' De Graaf heeft het torentje no 
teruitgang van het ministerie naar het Ministerie van Algemene Zaken het Overleg tussen de regeringsfracties 
voor overleg met premier Balkenende. "Ik weet nog niet of ik aftreed, dat gesprek belt Balkenende mij op en zegt 
hangt af van het gesprek tussen de fractievoorzitters", zegt De Graaf te- dat gesprek heeft nog geen tien minuten 
gen Balkenende.  93  Als hij weer naar buiten komt, laat De Graaf weinig 

134 



S DE AFGROND DE VAL VAN EEN VICEPREMIER 

DAY AFTER' tos over de stand van zaken. Hij zegt "een erg nuttig gesprek" te hebben 
gehad en verwijst voor de rest naar het spoeddebat dat later die avond in 

Ilijn' komt de D66-top bij elkaar om te 1e Tweede Kamer zal worden gehouden.94  
oet. Om tien uur meldt iedereen zich op Ondertussen overlegt Dittrich met zijn collega-fractievoorzitters Ver- 
Zaken: minister Laurens-Jan Brinkhorst, hagen en Van Aartsen. Dittrich weet dat het voor zijn partijgenoot van 
aan, De Graaf s assistente Carla Pauw. essentieel belang is dat hij na het wegvallen van de gekozen burgemeester 
vicefractievoorzitter Lousewies van der wel het nieuwe kiesstelsel kan realiseren. Maar Dittrich weet ook wel dat 

;te Kamer Eddy Schuyer en partijvoorzit- CDA en VVD zullen weigeren hun steun te geven aan het voorstel waar 
aaf is verlaat. Partijvoorzitter Pechtold hij zelf ook niks voor voelt. Dittrich: "Verhagen en Van Aartsen zijn toen 
n de telefoon gehad. De Graaf heeft hem naar mijn eigen kamer gekomen. Maar dat was een vrij korte bespreking. 
te treden.  "Thom  was mentaal op. ik heb Zij zeiden: dat kiesstelsel vinden we niks.- 95 Verhagen en Van Aartsen 
efs", aldus de partijvoorzitter. 88 Als ook wijzen de plannen van De Graaf af en voelen er niets voor om van stand- 
aangeschoven, herhaalt fractievoorzitter punt te veranderen alleen maar omdat de PvdA in de Eerste Kamer een 
voor de televisiecamera heeft gezegd en ander wetsvoorstel heeft afgewezen. "Weet dat dan onze vicepremier 

aanblijft en dat hij met de coalitiepartners aftreedt", zegt Dittrich, "en ik weet niet of D66 dan deel uit kan blijven 
tieve voorstellen voor de gekozen burge- maken van de regering.  „96 

 Dittrich doet verder niets om Verhagen en Van 
irbij ook open zal staan voor 'wisselgeld Aartsen ten aanzien van het kiesstelsel op andere gedachten te brengen. 
nderwijs en economie. 89 Dat de coalitiepartners zich met hun 'nee' tegen het nieuwe kiesstelsel  
it  van Dittrich onacceptabel. "Je kan mc niet houden aan een in het regeerakkoord vastgelegde afspraak, is voor de 
sturen - ik doe namelijk gewoon wat we fractievoorzitter van D66 ook geen aanleiding om een kabinetscrisis als 
halverwege te zeggen: we doen het toch onvermijdelijk te beschouwen. In plaats daarvan maakt hij voortzetting 
)udt De Graaf de fractievoorzitter en de van de coalitie afhankelijk van 'wisselgeld'. "Als we besluiten door te 
iraaf eist steun voor zijn plannen voor een gaan, dan wil ik daar wel iets voor terug. Ook al kan ik het jullie niet 
steun niet, dan zal hij aftreden. Minister verwijten dat de gekozen burgemeester niet doorgaat. Je kan niet ver- 
goed hoe de kaarten liggen. Brinkhorst: wachten dat we doorgaan alsof er niets aan de hand is", zo houdt Dittrich 

m de bestuurlijke vernieuwingsagenda in zijn collega-fractievoorzitters voor. 97 
laat bewust werd dat daarover spanningen Op 9 maart, nog voor het Kamerdebat over de gekozen burgemeester 
in een isolement was terechtgekomen. ik was het al duidelijk. Tijdens het topberaad aan het Lange Voorhout liet 
daar te laat achter ben gekomen. Dat heb Dittrich blijken dat zijn partij bereid was het kiesstelsel te laten vallen. Nu 
schaart zich aan De Graaf zijde en ook trekt de fractieleider van D66 definitief zijn handen van de aloude D66- 
uit zich daarbij aan.  92  Als alledrie de be- wens af. Dittrich laat daarmee één van de belangrijkste onderwerpen die 
s de val van het kabinet vrijwel onvermij- D66 tijdens de kabinetsformatie in 2003 heeft binnengehaald, vallen. Eén 
:n een breuk tussen de D66-fractie aan de van de onderwerpen die tijdens het partijcongres in Rotterdam werden 
len aan de andere kant. Maar de kans dat aangevoerd om de omstreden regeringsdeelname van D66 te verdedigen 
zullen aftreden is niet groot. Brinkhorst en kritische partijleden over de streep te trekken.  Thom  de Graaf verkeert 
/oorkomen dat de geplaagde minister af- op dat moment nog in de veronderstelling dat zijn fractievoorzitter aan 
tter Dittrich met de coalitiepartners gaan het proberen is om zijn plannen voor een nieuw kiesstelsel te redden. De 
g een nieuw kiesstelsel te realiseren. Na Graaf: "Ik ben wat naïef geweest om te denken dat Boris dat ook echt zou 
De Graaf de pers en vertrekt via de ach- doen. „98 De Graaf heeft het torentje nog niet verlaten of de uitkomst van 

Laar het Ministerie van Algemene Zaken liet overleg tussen de regeringsfracties is al duidelijk. De Graaf: "Na dat 
nende. "ik weet nog niet of ik aftreed, dat gesprek belt Balkenende mij op en zegt: ik heb Verhagen net gesproken, 
m de fractievoorzitters", zegt De Graaf te- dat gesprek heeft nog geen tien minuten geduurd. Toen wist ik genoeg."99  
naar buiten komt, laat De Graaf weinig 
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Om half zes komt de D66-top weer bijeen, deze keer op de kamer van De miele bijeenkomst," aldus Eddy Schi 
Graaf op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrela-  dine.  Boos verlaat De Graaf het overl  
ties.'°°  Daar komt het tot een hevige confrontatie, resulterend in de defini- zie verraden. Vooral door Boris Diti 
tieve breuk tussen De Graaf en de Tweede Kamerfractie van D66. CDA meer goed komen. 
en VVD voelen er niets voor om het nieuwe kiesstelsel te steunen, zo legt 
fractieleider Dittrich aan De Graaf voor. "En de fractie wil er ook niet DE GRAAF T] 

mee doorgaan."10' "Dan is het duidelijk", reageert De Graaf. "ik kan niet 
blijven." De Graaf ziet geen andere weg dan af te treden, nu de twee be- Het spoeddebat in de Tweede Kame 
langrijkste voorstellen uit zijn portefeuille zijn verworpen. Hij vindt dat wordt uitgesteld tot kwart over negen, 
zijn partij daar ook de conclusie aan moet verbinden dat voortzetting van premier Balkenende een verklaring vo 
de coalitie onwenselijk is. Maar daar is de D66-fractie het niet mee eens. Graaf aftreedt. Volgens Balkenende  ht  
De fractieleden zijn van mening dat het gebrek aan draagvlak voor de nalisering van de burgemeestersbeno 
staatkundige hervormingen geen aanleiding is om uit het kabinet te stap- eerlijke kans" gehad. Met betrekking 
pen. Zij willen juist laten zien dat D66 meer is dan democratische ver- invoering van een ander kiesstelsel, s 
nieuwing. Van der Laan: "Wij vonden de gekozen burgemeester en het uit dat de coalitiefracties een oplossin 
kiesstelsel het niet belangrijk genoeg. Wij vonden de economische her- curieuze opmerking van de premier: d 
vormingsagenda veel belangrijker."  02  Dittrich: "De PvdA had zich tegen dat vertrouwen immers niet en dat is 
de gekozen burgemeester gekeerd, terwijl VVD en CDA keurig hadden Balkenende zegt het aftreden van De I 

gestemd zoals we hadden afgesproken. ik vond dat dat niet het einde van bestaan van het kabinet is volgens her 
het kabinet moest zijn. Dan zouden we weer het predicaat bestuurlijke drukt dat er geen conflict in het kabin 
vernieuwingspartij opgeplakt krijgen, terwijl we met veel meer bezig vastgesteld dat binnen de coalitie vo1d 

waren.,, 103 Volgens Van der Laan liep de Tweede Kamerfractie van D66 Liltvoeflng van het beleidsplan van het 
toch al niet warm voor het nieuwe kiesstelsel van De Graaf: "De fractie premier wat binnen D66 voor de scher 
had zoiets van: okee, we hebben het afgesproken, dus dat moeten we ffiet binnen de coalitie, het kabinet we 
doen, maar onze harten gingen er niet harder van kloppen. We realiseer- de D66-fractie. Met zoveel woorden z 
den ons alleen niet hoezeer  Thom  zich had vereenzelvigd met die plan- kozen burgemeester en het kiesstelsel 
nen, hoe belangrijk het voor hem persoonlijk was. Wij zaten daar op een erg. 

heel andere manier in." 
 104  Ook fractielid Bert Bakker bevestigt dat de In het debat dat volgt, gaat het er 

D66-fractie helemaal niets voor het nieuwe kiesstelsel van De Graaf geappla.idjsseerd (in die tijd nog ongel 
voelde. "De fractie had daar absoluut geen trek in. Wij wilden ons niet klinken harde verwijten en er wordt v 
doodvechten voor een stelsel dat we zelf niet eens konden uitleggen, maar gebruikt Hoogoplopende emoties dus. 
ons wel tot in het stemhokje zou achtervolgen. „105 Minister Brinkhorsl. P\clA.i}actje in de Eerste Kamer de 
die constateert dat het kiesstelsel bij de coalitiepartners noch binnen zijn gekozen burgemeester en de VVD voo 
eigen partij op draagvlak kan rekenen, vindt dat D66 niet uit het kabinet kiesstelseL1 ' Premier Balkenende plei 
moet stappen. Brinkhorst: "Wat mij betreft had  Thom  ook niet hoeven af De Graaf is volgens de premier afge 
te treden, hoewel ik waarschijnlijk hetzelfde had gedaan als ik in zijn PvdA-senatoren tegen de gekozen  bur,  
positie had gezeten.  Thom  wilde dat we met z'n drieën zouden aftreden. stelsel. Hij verwacht dat de coalitie F 
maar dat vond ik onverantwoord. Als het door het optreden van een rege- nieuwe kiesstelsel. Ook de fractievoo 
ringspartij was gebeurd, was het een ander verhaal geweest."  °6  De emo- Aa,-tse,i (VVD) hebben daar alle vertr  

ties  lopen hoog op. Partijvoorzitter Pechtold: "Het  lien  volledig uit de en VVD hun eigen straatje schoon. Di 
hand, er werd geschreeuwd en met deuren geslagen."

107   De normaal zo lang niet elkaar in gesprek geweest om 
rustige en redelijke democraten staan lijnrecht tegenover elkaar. Bert voorstel an  De Graaf voor een nieu 
Bakker:  "Thom  ervoer het als een dolkstoot."  °8  "Het was een erg emoti gaand aan het debat is nog eens geblek 
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r bijeen, deze keer op de kamer van  Dc  onele bijeenkomst," aldus Eddy Schuyer.109  Niemand heeft nog de lei- 
menlandse Zaken en Koninkrijksrela- ding. Boos verlaat De Graaf het overleg met zijn partijgenoten. Hij voelt 
e confrontatie, resulterend in de defini- zich verraden. Vooral door Boris Dittrich. De relatie tussen hen zal niet 
Tweede Kamerfractie van D66. CDA jneer goed komen. 

et nieuwe kiesstelsel te steunen, zo legt  
if  voor. "En de fractie wil er ook niet DE GRAAF TREEDT AF 
deljk", reageert De Graaf. "ik kan niet 
e weg dan af te treden, nu de twee be- Het spoeddebat in de Tweede Kamer, dat om acht uur zou beginnen, 
tefeuille zijn verworpen. Hij vindt dat wordt uitgesteld tot kwart over negen. Aan het begin van het debat leest 
in moet verbinden dat voortzetting van premier Balkenende een verklaring voor waarin hij bekend maakt dat De 
iar is de D66-fractie het niet mee eens. Graaf aftreedt. Volgens Balkenende heeft het voorstel voor deconstitutio- 
dat het gebrek aan draagvlak voor de nalisering van de burgemeestersbenoeming in de Eerste Kamer "geen 
anleiding is om uit het kabinet te stap- eerlijke kans" gehad. Met betrekking tot dat andere heikele onderwerp, 
t D66 meer is dan democratische ver- invoering van een ander kiesstelsel, spreekt Balkenende het vertrouwen 
nden de gekozen burgemeester en het uit dat de coalitiefracties een oplossing zullen vinden.110  Dit is een nogal 
oeg. Wij vonden de economische her- curieuze opmerking van de premier: de verantwoordelijke minister heeft 
,,102 Dittrich: "De PvdA had zich tegen dat vertrouwen immers niet en dat is precies de reden van zijn aftreden. 

terwijl VVD en CDA keurig hadden Balkenende zegt het aftreden van De Graaf te betreuren, maar het voort- 
ken. ik vond dat dat niet het einde van bestaan van het kabinet is volgens hem niet in gevaar. De premier bena- 
en we weer het predicaat bestuurlijke drukt dat er geen conflict in het kabinet of binnen de coalitie is. "Ik heb 
gen, terwijl we met veel meer bezig vastgesteld dat binnen de coalitie voldoende steun bestaat voor de verdere 
liep de Tweede Kamerfractie van D66 uitvoering van het beleidsplan van het kabinet.""' Daarmee bevestigt de 
a kiesstelsel van De Graaf: "De fractie premier wat binnen D66 voor de scheuring heeft gezorgd: er is geen con- 
het afgesproken, dus dat moeten we flict binnen de coalitie, het kabinet weet zich verzekerd van de steun van 

niet harder van kloppen. We realiseer- de D66-fractie. Met zoveel woorden zegt ook de premier: D66 is de ge- 
zich had vereenzelvigd met die plan- kozen burgemeester en het kiesstelsel kwijt, maar dat vinden ze niet zo 

persoonlijk was. Wij zaten daar op een erg. 
ractielid Bert Bakker bevestigt dat de In het debat dat volgt, gaat het er fel aan toe. Er wordt instemmend 
het nieuwe kiesstelsel van De Graaf geapplaudisseerd (in die tijd nog ongebruikelijk in de Tweede Kamer), er 
luut geen trek in. Wij wilden ons niet klinken harde verwijten en er wordt van tijd tot tijd onparlementaire taal 
e zelf niet eens konden uitleggen, maar gebruikt. Hoogoplopende emoties dus. Tijdens het debat geeft Dittrich de 
achtervolgen.  „105  Minister Brinkhorsi, PvdA-fractie in de Eerste Kamer de schuld van het sneuvelen van de 
)ij de coalitiepartners noch binnen zijn gekozen burgemeester en de VVD voor het niet doorgaan van het nieuwe 
flen, vindt dat D66 niet uit het kabinet kiesstelsel.  112 

 Premier Balkenende pleit de coalitiepartijen helemaal vrij. 
ij betreft had  Thom  ook niet hoeven af De Graaf is volgens de premier afgetreden vanwege het 'nee' van de 
!k hetzelfde had gedaan als ik in zijn PvdA-senatoren tegen de gekozen burgemeester, niet vanwege het kies- 
lat we met z'n drieën zouden aftreden, stelsel. Hij verwacht dat de coalitie het wel eens zal worden over het 
Us het door het optreden van een rege- nieuwe kiesstelsel. Ook de fractievoorzitters Verhagen (CDA) en Van 
en ander verhaal geweest."  °6  De emo- Aartsen (VVD) hebben daar alle vertrouwen in.  113 Daarmee vegen CDA 
er Pechtold: "Het liet volledig uit de en VVD hun eigen straatje schoon. De drie coalitiepartners zijn weken- 
at deuren geslagen." De normaal zo lang met elkaar in gesprek geweest om het eens te worden over het  wets- 
staan lijnrecht tegenover elkaar. Bert voorstel van De Graaf voor een nieuw kiesstelsel. De middag vooraf- 
dollcstoot."108  "Het was een erg emoti- gaand aan het debat is nog eens gebleken dat over dit in het Hoofdlijnen- 
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akkoord vastgelegde onderwerp nog altijd geen overeenstemming bestaat, resultaat te bereiken.", aldus De Graai 
omdat CDA en VVD ieder hun eigen bezwaren hebben. Zij zijn dus wel Graaf constateert dat alle hoop op he 
degelijk medeverantwoordelijk voor het feit dat De Graaf zich onvol- vernieuwingen is vervlogen: "De opdr; 
doende gesteund voelt bij de realisatie van zijn plannen. Maar CDA en niet om draagvlak te vinden voor de 
VVD kunnen deze medeverantwoordelijkheid eenvoudig van zich af- verre toekomst, maar om hem in deze 
schuiven, omdat ze weten dat De Graaf ook in eigen kring niet wordt woon een politieke strijd die moest wor 
gesteund. PvdA-leider Bos voelt dat goed aan: "Was het maar zo dat mei. druk. Maar zelfs als ik het wetsc 
ministers aftreden als ze een probleem hebben met de oppositie", zo rea- fractie in de Eerste Kamer wilde gewoc 
geert hij op de houding van de coalitiepartijen. GroenLinks-leider Halse- een levensgroot probleem in de coali 
ma deelt die analyse: "Volgens mij moet de conclusie zijn dat minister De doen."119  Natuurlijk realiseert De Grai. 
Graaf dinsdag in de senaat gestruikeld is over de gekozen burgemeester vertrouwen heeft in de Tweede Kamer, 
en daarna in zijn eigen coalitie is gevallen over het 

14 In dat telt. Toch voelt hij zich niet gesteu 
werkelijkheid zijn het de Tweede Kamerfracties van de coalitiepartijen over een paar maanden in het land sta 
zelf, inclusief die van D66, die De Graaf alle perspectief op herziening zei's, ik ben de minister voor bestuurli 
van het kiesstelsel hebben ontnomen. Dat concluderen ook de media niets te melden. ik wil niet 's ochtenc 
daags na het Kamerdebat. "Ministers vallen niet direct door het optreden mezelf zeggen: ik ben de minister van 
van de oppositie", schrijft NRC Handelsblad in zijn commentaar. "Bepa- De Graaf legt de schuld voor zijn a  
lend  voor het kunnen functioneren van bewindspersonen is de steun van tievoorzitter Van Aartsen zou volgens 
regeringspartijen. En die bleek gisteren onvoldoende te zijn."5  Ook de lloo,t zal instemmen met De Graaf s 
Volkskrant concludeert dat het lot van De Graaf door de coalitiepartijen tweede stem krijgt. Terwijl dat wel in: 
zelf is bezegeld: "Gestruikeld over de oppositie en gevloerd door de eigen De VVD is wel met alternatieven gel 
partners." volgens De Graaf binnen de kaders  va 

Ook in het Kamerdebat geeft Dittrich aan democratische hervormin- brak hij de VVD aan politieke wil", zo 
gen voor D66 niet de enige reden was om tot het kabinet toe te treden, de ferende. '22  Maar hoewel De Graaf uit 1 
partij hecht ook aan zaken als onderwijs, natuurbeleid en Europa. "D66 is been voornamelijk naar de coalitiepartn 
niet alleen in dit kabinet gestapt vanwege een gekozen burgemeester en door wel op te maken dat hij ook zijn 
niet alleen vanwege een ander kiesstelsel", benadrukt Dittrich. En dit is liet nieuwe kiesstelsel hard te hebben 
het moment om dat te laten zien. Maar hij bevestigt ook dat D66 uit hei Graaf erop dat dit indruist tegen de afsp 
kabinet zal stappen als CDA en VVD geen "compensatie" bieden voor Waar hij als minister voor heeft geteke 
het sneuvelen van de eerder afgesproken bestuurlijke vernieuwingen. Hij afspraken in het regeerakkoord, in de 
eist harde toezeggingen van de coalitiepartners over aanpassing van het draagvlak voor het kiesstelsel te berei 
kiesstelsel, anders zal hij geen nieuwe minister voor Bestuurlijke Ver- Weken na zijn aftreden, zegt De Graaf d 
nieuwing voordragen. De twee andere bewindslieden van D66, minister ieder geval gemeend, en dat is ook de 
Brinkhorst en staatssecretaris Van der Laan, zich op hun positie beraden: tieVoolzitter, dat mijn vertrek geen ka 
"Zij wachten af wat het overleg tussen de coalitiepartijen oplevert." 

17 Uit De Graaf enigszins vileine woon. 
Om half tien licht De Graaf in perscentrum Nieuwspoort zijn aftreden dat  hi vindt dat Dittrich hem heeft lat( 

toe. Nu de gekozen burgemeester is geblokkeerd, is hij van mening dat hij fractievoorzitter van D66 zich zorgen m 
als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing niet meer "geloofwaardig en kiesstelsel. Daar kan ik me iets bij voo 
gezagvol" kan functioneren. Ook het feit dat CDA en VVD onvoldoende \\eggeslagen. Overigens  denk ik dat ni 
bereid zijn om mee te werken aan de realisatie van het door De Graaf bijgedragen aan het vergroten van het dr 
voorgestelde nieuwe kiesstelsel, heeft bij zijn beslissing meegespeeld. "ik Graat is afgetreden noemt de Volkskrai 
heb vandaag moeten constateren dat er geen perspectief bestaat op vol- gesel'iic11j5  is van heimelijke tegen\ 
doende eenstemmigheid en draagvlak binnen de coalitie om een tastbaar laad - 
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)g altijd geen overeenstemming bestaat resultaat te bereiken.", aldus De Graaf tijdens de persconferentie.  118  De 
gen bezwaren hebben. Zij zijn dus wel Ciraaf constateert dat alle hoop op het realiseren van zijn belangrijkste 
aor het feit dat De Graaf zich onvol- \ernieuwingen is vervlogen: "De opdracht die ik had meegekregen, was 
isatie van zijn plannen. Maar CDA en niet om draagvlak te vinden voor de gekozen burgemeester ooit in de 
oordeljkheid eenvoudig van zich af- verre toekomst, maar om hem in deze periode in te voeren. Het was ge- 

Graaf ook in eigen kring niet wordt woon een politieke strijd die moest worden gewonnen en dat betekent dus 
dat goed aan: "Was het maar zo dat niet druk. Maar zelfs als ik het wetsontwerp had veranderd, de PvdA- 

leem hebben met de oppositie", zo ren- fractie in de Eerste Kamer wilde gewoon niet. En over het kiesstelsel was 
alitiepartijen. GroenLinks-leider Halse- een levensgroot probleem in de coalitie, daar kon ik ook weinig aan 

moet de conclusie zijn dat minister De doen."  9  Natuurlijk realiseert De Graaf zich dat hij nog wel voldoende 
Likeld is over de gekozen burgemeester vertrouwen heeft in de Tweede Kamer, staatsrechtelijk eigenlijk het enige 
is gevallen over het kiesstelsel."'  4  in dat telt. Toch voelt hij zich niet gesteund. "ik wil niet aanblijven en dan 

Kamerfracties van de coalitiepartijen over een paar maanden in het land staan met de mededeling: Hallo kie- 
)e Graaf alle perspectief op herziening zers, ik ben de minister voor bestuurlijke vernieuwing en Ik heb verder 
)men. Dat concluderen ook de media niets te melden. ik wil niet 's ochtends voor de spiegel staan en tegen 
ters vallen niet direct door het optreden mezelf zeggen: ik ben de minister van ... en koninkrijksrelaties."2°  
randelsblad in zijn commentaar. "Bepa- De Graaf legt de schuld voor zijn aftreden vooral bij de VVD. Frac- 
n van bewindspersonen is de steun van tievoorzitter Van Aartsen zou volgens De Graaf hebben gezegd dat hij 
Meren onvoldoende te zijn."'  5  Ook de nooit zal instemmen met De Graaf s voorstellen waarin de kiezer een 
t van De Graaf door de coalitiepartijen t  cede  stem krijgt. Terwijl dat wel in het regeerakkoord is afgesproken. 
r de oppositie en gevloerd door de eigen De VVD is wel met alternatieven gekomen, maar geen van deze viel 

olgens De Graaf binnen de kaders van het regeerakkoord.  121  "Het out- 
Dittrich aan democratische hervormin- brak bij de VVD aan politieke wil", zo concludeert hij tijdens de perscon- 
was om tot het kabinet toe te treden, de ferentie.'22  Maar hoewel De Graaf uit loyaliteit aan zijn eigen partij pro- 
terwijs, natuurbeleid en Europa. "D66 is beert voornamelijk naar de coalitiepartners te wijzen, valt tussen de regels 
vanwege een gekozen burgemeester en door wel op te maken dat hij ook zijn eigen partij verwijt zich niet voor 
[esstelsel", benadrukt Dittrich. En dit is het nieuwe kiesstelsel hard te hebben gemaakt. Tegelijkertijd wijst De 
Maar hij bevestigt ook dat D66 uit het Graaf erop dat dit indruist tegen de afspraken die in 2003 zijn gemaakt en 
VVD geen "compensatie" bieden voor waar hij als minister voor heeft getekend: "Ik ontdekte dat er, ondanks 
sproken bestuurlijke vernieuwingen. Hij a [spraken in het regeerakkoord, in de coalitie weinig bereidheid is om 
:oalitiepartners over aanpassing van bet draagvlak voor het kiesstelsel te bereiken."  23  In een interview enkele 
iieuwe minister voor Bestuurlijke Ver- weken na zijn aftreden, zegt De Graaf daarover: "De D66-fractie heeft in 
ndere bewindslieden van D66, minister ieder geval gemeend, en dat is ook de verantwoordelijkheid van de frac- 
i der Laan, zich op hun positie beraden: tievoorzitter, dat mijn vertrek geen kabinetscrisis moest betekenen."24  
issen de coalitiepartijen oplevert." 7  Uit De Graaf s enigszins vileine woordkeuze klinkt onmiskenbaar door 
i perscentrum Nieuwspoort zijn aftreden dat hij vindt dat Dittrich hem heeft laten vallen: "ik heb gelezen dat de 
is geblokkeerd, is hij van mening dat  hi  fractievoorzitter van D66 zich zorgen maakte over het draagvlak voor het 
mieuwing niet meer "geloofwaardig en kiesstelsel. Daar kan ik me iets bij voorstellen, dat draagvlak is eronder 
het feit dat CDA en VVD onvoldoende weggeslagen. Overigens denk ik dat mijn partij ook zelf niet erg heeft  
an  de realisatie van het door De Graat bijgedragen aan het vergroten van het draagvlak."125  De ochtend nadat De 
ieeft bij zijn beslissing meegespeeld. 'Ik Graaf is afgetreden noemt de Volkskrant De Graafs ministerschap "een 
dat er geen perspectief bestaat op vol- geschiedenis is van heimelijke tegenwerking, en misschien wel ver- 

Mak binnen de coalitie om een tastbaar raad."126  
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PAASAKKOORD waarden waaronder D66 deel zal blij 
riet-Balkenende. Aansluitend spreken 

Op de avond dat De Graaf zijn aftreden bekend maakt, roept voormalig Algemene Zaken met premier Balkene 
partijleider Hans van Mierlo in het actualiteitenprogramma Nova de D66- Bri nkhorst. Nieuwe verkiezingen is v 

fractie op om alsnog uit het kabinet te stappen. De gekozen burgemeester aantrekkelijke gedachte. Bovendien 
en een nieuw kiesstelsel waren volgens Van Mierlo de belangrijkste rede- committeerd aan de sociaaleconomi 
nen om aan de coalitie deel te nemen. "Als dat niet kan doorgaan, dan kabinet. Het is dus vanaf het begin du 
hebben wij niets meer in dit kabinet te zoeken", aldus de voormalig partij- en Dittrich eruit willen komen. De 
leider. 127 Ook oud-minister Roger van Boxtel heeft zo zijn twijfels bij het Balkenende  II  moet doorgaan. De ges 
feit dat Dittrich de samenwerking in de coalitie wil voortzetten: "De si- hoc 1)66 binnenboord kan worden g 

matje wordt wel erg ongemakkelijk nu. Dittrich moet met een onwaar- moet dan worden voldaan? Met het vei 

schijnlijk stevig onderhandelingspakket komen om mij te overtuigen dat de weg Vrij om D66 in de door hem 
er reden is om door te gaan in dit kabinet. Want de televisiekijker thuis aangekondigd vraagt hij van de  coal  
denkt natuurlijk ook: D66 zat in het kabinet voor die bestuurlijke ver- verlies van de punten op staatsrechtel 

nieuwing, dus wat doen ze daar nu nog?"  28  En ook commissaris van de onder ijs en toezeggingen op het gebi 

koningin in Utrecht Boele Staal vindt dat D66 de steun voor het kabinet dan twee dagen hebben de fractievoc 

moet intrekken.  "Thom  de Graaf heeft hoog spel gespeeld met de geko- nodig om tot een akkoord te komen ov 
zen burgemeester. Dat mag, maar het is niet gelukt. Dan zit er voor D60 zal blijven deelnemen aan het kabinet. 

maar een ding op: je consequenties trekken. We moeten geloofwaardig de top van het kabinet (de premier en F 

blijven. ik stel voor dat we onze wonden likken, ons hergroeperen en met maart nog ruim elf uur hebben onderin 

een stevig nieuw manifest de verkiezingen in gaan. „129 Dittrich's argu- een akkoord over voortzetting van de c 

ment dat er voor D66 meer te halen is dan alleen de bestuurlijke vernieu- na afronding van het akkoord) wordt I  

wing,  wordt door Staal verworpen. "Dat is volstrekte onzin. Dat hadden Paasakkoord' gedoopt. Kern van het 

ze moeten bedenken in de formatie, toen ze zo nodig een minister voor bestuurlijke vernieuwing', extra geld v 

Bestuurlijke Vernieuwing  wilden, in plaats van Onderwijs.
,,130 Maar er is \orming van de publieke omroep. 

in de partij ook steun voor de lijn van Dittrich. De voorzitters van de vier In liet akkoord schrijven de fracties 

grootste D66-afdelingen (de G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag eli democratische legitimatie van het best 

Utrecht) constateren dat na het aftreden van De Graaf het risico bestaat hoetI' Het kabinet zal de democrati 

van "het beeld van een single issue partij die alleen staat voor bestuurlijke kracht voortzetten". Tegelijkertijd is he 
vernieuwing en dat toegespitst op enkele staatsrechtelijke kroonjuwelen". Ininst duidelijk. Het akkoord spreekt v 

D66 heeft volgens de G4 een "strategisch sterke positie" want VVD en \ernleuwing', maar op die agenda staat 
CDA zullen geen verkiezingen willen en ook niet met de LPF in zee. De 11,11ç11ede11 om de relatie kiezer-gekozen 

vier afdelingen roepen Dittrich op om hard te onderhandelen en "keiharde de relatie tussen kiezer en gekozenen a 

concessies" af te dwingen, niet alleen ten aanzien van bestuurlijke vel- cratische legitimatie van het bestuur, ve 

nieuwing. 131 Volgens partijvoorzitter Pechtold liggen er "behoorlijke gericht onderzoek» Met andere woord 

hobbels" om D66 in de coalitie te houden. In het actualiteitenprogramma sche Vernieuwing zijn de afspraken aa 

Nova maakt Pechtold duidelijk dat bestuurlijke vernieuwing wat hem Strekkend dan in het Hoofdljnenakkoo:
binet betrekt betreft nog steeds het belangrijkste onderwerp is. Invoering van een weliswaar een breed scala 
de Positie de nieuw kiesstelsel mag zeker nog niet worden opgegeven, vindt hij. Het van minister-president, hel 
de burger  bij de partijbestuur eist van de fractie dat er ook op staatsrechtelijk gebied harde machtsvorming, het n 

132 
afspraken worden gemaakt. 

POSitie  \an  de Eerste Kamer en de po  
Nog geen etmaal nadat De Graaf is afgetreden zit Dittrich met de frac 

vraagstu,t van constitutionele toetsing,  

tieleiders van CDA en VVD aan tafel om te onderhandelen over de voor- 
Ziening de Verantwoording van zelfstan  
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waarden waaronder D66 deel zal blijven uitmaken van het tweede kabi-
net-Balkene11de. Aansluitend spreken ze gedrieën op het ministerie van 
Algemene Zaken met premier Balkenende, vicepremier Zalm en minister 
BrinkhOrst. Nieuwe verkiezingen is voor geen van de drie partijen een 
aantrekkelijke gedachte. Bovendien voelen alle betrokkenen zich ge-
committeerd aan de sociaaleconomische hervormingsagenda van het 
kabinet. Het is dus vanaf het begin duidelijk dat Verhagen, Van Aartsen 
en Dittrich eruit willen komen. De uitkomst ligt vast: het kabinet-
Balkenende  II  moet doorgaan. De gesprekken gaan alleen over de vraag 
hoe D66 binnenboord kan worden gehouden. Aan welke voorwaarden 
moet dan worden voldaan? Met het vertrek van De Graaf is voor Dittrich 
de weg vrij om D66 in de door hem gewenste koers te bewegen. Zoals 
aangekondigd vraagt hij van de coalitiepartners compensatie voor het 
erlies van de punten op staatsrechtelijk terrein: meer investeringen in 

onderwijs en toezeggingen op het gebied van natuur en milieu. Iets meer 
dan twee dagen hebben de fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 
nodig om tot een akkoord te komen over de voorwaarden waaronder D66 
zal blijven deelnemen aan het kabinet. Nadat de drie fractievoorzitters en 
de top van het kabinet (de premier en beide vicepremiers) op zaterdag 26 
maart nog ruim elf uur hebben onderhandeld, bereiken de coalitiepartijen 
een akkoord over voortzetting van de coalitie. Vanwege Pasen (de zondag 
na afronding van het akkoord) wordt het aanvullende regeerakkoord het 
'Paasakkoord' gedoopt. Kern van het akkoord: een 'brede agenda voor 
bestuurlijke vernieuwing', extra geld voor onderwijs en innovatie en her-
vorming van de publieke Omroep. 

In het akkoord schrijven de fracties van CDA, VVD en D66 "dat de 
democratische legitimatie van het bestuur fundamentele versterking be-
hoeft." Het kabinet zal de democratische vernieuwing dan ook "met 
kracht voortzetten". Tegelijkertijd is het Paasakkoord juist op dit punt het 
minst duidelijk. Het akkoord spreekt van een 'brede agenda bestuurlijke 
vernieuwing', maar op die agenda staat alleen een onderzoek naar moge-
lijkheden om de relatie kiezer-gekozene te verbeteren: "Versterking van 
de relatie tussen kiezer en gekozenen alsmede versterking van de demo-
cratische legitimatie van het bestuur, vergen als eerste daarom grondig en 
gericht onderzoek." Met andere woorden: op het gebied van democrati-
sche vernieuwing zijn de afspraken aanmerkelijk minder 'hard' en ver-
strekkend dan in het Hoofdlijnenakkoord van twee jaar geleden. Het ka-
binet betrekt weliswaar een breed scala aan onderwerpen (versterking van 
de positie van de minister-president, het kiesstelsel, de betrokkenheid van 
de burger bij de machtsvorming, het referendum, de Europese Unie, de 
positie van de Eerste Kamer en de positie van de Raad van State, het 
vraagstuk van constitutionele toetsing, de procedure van grondwetsher-
ziening, de verantwoording van zelfstandige bestuursorganen, de toegang 
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tot informatie en bestuurlijke verhoudingen), maar deze kabinetsperiode de aandacht voor natuur en milieu, 
hoeft niet meer te worden verwacht dan "een beargumenteerd verslag van neiidc omstandigheden in de ouderen 
dit onderzoek waar mogelijk vergezeld van concrete voorstellen." Ook asielbeleid. Die onvrede zal door dit al 
dient de nieuwe minister nadrukkelijk rekening te houden met het draag- In de hal van het Ministerie van 
vlak voor meer democratische vernieuwingen. Maar het akkoord bevat Zalm en Dittrich zaterdagavond de p 
geen enkele concrete afspraak op dit terrein en biedt dan ook geen enkele midden en krijgt bemoedigende schot 
garantie dat er door dit kabinet daadwerkelijk nog iets op dit punt gereali- diende collega's. De fractievoorzittet 
seerd gaat worden. Het voorstel dat minister De Graaf eerder heeft inge- akkoord "met prachtige afspraken ov 
diend om een nieuw kiesstelsel in te voeren, wordt door het kabinet inge- wijs en mediabeleid". De coalitieparti 
trokken. Om de relatie kiezer-gekozene toch iets te versterken, zal het kleinste regeringspartij. "We laten om 
kabinet een wetsvoorstel indienen met het doel een groter gewicht te verklaart Verhagen. Het gedrag van d 
geven aan voorkeurstemmen. Maar voor D66'ers die democratische ver- Van Aartsen "juist een nieuwe impuls 
nieuwin hoog in het vaandel hebben, is het Paasakkoord ronduit teleur- 

33 

politici voeren een goed afgesproken, i 

stellend. op. Voor iedereen is duidelijk dat D66 
Een opmerkelijk punt in het akkoord is het voornemen om een  wets-  is ingepakt. Een "dodelijk" beeld, zal 

voorstel in te dienen om de rechtstreeks door de bevolking gekozen  bur-  later zeggen. 135  Zoals verwacht laten d 
gemeester in de grondwet op te nemen. De Eerste Kamer heeft net de wet van het Paasakkoord en het optreden 
afgekeurd waarmee de burgemeestersbenoeming juist dit de grondwet leider 1-lalsema heeft D66 haar "kroos 
zou worden gehaald en waarmee het mogelijk zou worden de aanstelling de VVD in ruil voor fors meer geld 
van de burgemeester via gewone wet te regelen. Het is dan ook op z'n digheid heeft dit allemaal weinig tot 
minst verrassend dat de coalitiepartijen de aanstelling van de burgemees- Marijnissen en volgens PvdA-leider Bi 
ter nu alsnog in de grondwet willen verankeren. Overigens is het hoogst gie."1 Ook NRC Handelsblad velt 
twijfelachtig of dit voorstel ooit de eindstreep zal halen, want ook als een "bloedgeld als prijs voor het verlies vai 
voorstel hiertoe deze kabinetsperiode in eerste lezing door beide Kamers 
der Staten-Generaal wordt aangenomen, zal in tweede lezing alsnog twee WIE VOLGT DE 

derde meerderheid moeten worden gehaald. Omdat de grondwetswijzi- 
ging deze kabinetsperiode niet meer zal plaats vinden, hebben de coalitie- NLi  Thom  de Graaf is afgetreden, moet 
partijen besloten om gemeenten financieel te steunen indien zij lokale riieU\ve minister. Net  als twee jaar eerd 
burgemeestersreferenda houden. Hiermee wordt de burger op korte ter- Voor de aangewezen persoon is. En  hi  
mijn toch wat meer invloed gegeven bij de benoeming van de burgernees- fractie. Dittrich is het gezicht van de p 
ter. Maar zoals NRC Handelsblad constateert: de afspraken over demo- akkoord gesmeed, kortom: Dittrich rn 
cratisering "spelen zich af in het hiernamaals van het kabinet-Balkenende den. V[aar elders in de partij is  dc 

II  en zijn daarmee voor deze coalitie onschadelijk". 134 behoorlijk opgelopen. De manier wa 
Ook op andere punten moet de winst voor D66 in het Paasakkoord Graa is omgesprongen, heeft een aant 

met een vergrootglas worden gezocht. De democraten tonen zich terecht tegen de borst gestuit. De Graaf heeft 
tevreden over de extra investeringen in onderwijs, kennis en innovatie vEin \ oormalig partijleider Van Mierlo 

(250 miljoen euro structureel en 500 miljoen euro incidenteel), hoewel de iflhiiistcr Roger van Boxtel, minister I 
bedragen beperkt zijn. De voorstellen voor hervorming van het mediabe- Eddy Schuyer. Binnen deze kring is g 
stel zijn niet nieuw; staatssecretaris Van der Laan heeft deze voorstellen dat VOorkomen moet worden dat Boris 
al geruime tijd in voorbereiding. Wel hebben de andere coalitiepartners gei,  de nieuwe lijsttrekker van D66 za 
zich nu aan de plannen van de D66-staatssecretaris gecommitteerd. En het geldt Partijvoorzitter Alexander Pechi 
akkoord zal de onvrede die bij een aantal andere D66'ers leeft over ande- Pe\ViJclen is al in januari 2005 het 
re punten van het kabinetsbeleid niet wegnemen. Veel democraten missen I ElEif zou aftreden, Pechtold hem zou 
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[ondingen), maar deze kabinetsperiode de aandacht voor natuur en milieu, willen maatregelen tegen de schrij- 

t dan "een beargumenteerd verslag van nende omstandigheden in de ouderenzorg en pleiten voor een humaner 
ezeld van concrete voorstellen." Ook asielbeleid. Die onvrede zal door dit akkoord niet verdwijnen. 
lijk rekening te houden met het draag- In de hal van het Ministerie van Algemene Zaken staan Verhagen, 
rnieuwingen. Maar het akkoord bevat Zalm en Dittrich zaterdagavond de pers te woord. Dittrich staat in het  
lit  terrein en biedt dan ook geen enkele midden en krijgt bemoedigende schouderklopjes van zijn breed glimla- 
Ldwerkeljk nog iets op dit punt gereali- ehende collega's. De fractievoorzitter van D66 is trots op het gesloten 
tt minister De Graaf eerder heeft inge- akkoord "met prachtige afspraken over bestuurlijke vernieuwing, onder- 
te voeren, wordt door het kabinet inge- wijs en mediabeleid". De coalitiepartners verklaren zich solidair met de 
rozene toch iets te versterken, zal het kleinste regeringspartij. "We laten ons niet dwarsbomen door de PvdA", 

met het doel een groter gewicht te verklaart Verhagen. Het gedrag van de sociaaldemocraten heeft volgens 
r voor D66'ers die democratische ver- Van Aartsen "juist een nieuwe impuls aan deze coalitie gegeven." De drie 
ben, is het Paasakkoord ronduit teleur- politici voeren een goed afgesproken, maar slecht uitgevoerd toneelstukje 

op. Voor iedereen is duidelijk dat D66 door de twee grote coalitiepartners 
ckoord is het voornemen om een  wets-  is ingepakt. Een "dodelijk" beeld, zal vicefractievoorzitter Van der Laan 
treeks door de bevolking gekozen bui- later zeggen. 135 Zoals verwacht laten de oppositiepartijen geen spaan heel 
men. De Eerste Kamer heeft net de wet van het Paasakkoord en het optreden van D66. "Volgens GroenLinks- 
stersbenoeming juist iiit de grondwet leider Halsema heeft D66 haar "kroonjuwelen verpand aan het CDA en 
ier mogelijk zou worden de aanstelling de VVD in ruil voor fors meer geld voor onderwijs". "Met geloofwaar- 
wet te regelen. Het is dan ook op z'n digheid heeft dit allemaal weinig tot niets te maken", aldus SP-leider 
rtijen de aanstelling van de burgemees- Marjnissen en volgens PvdA-leider Bos volgt D66 "een zelfmoordstrate- 
en verankeren. Overigens is het hoogst gie."36  Ook NRC Handelsblad velt een hard oordeel en spreekt van 

eindstreep zal halen, want ook als een -bloedgeld als prijs voor het verlies van de vicepremier."137  
:)de in eerste lezing door beide Kamers 
omen, zal in tweede lezing alsnog twee WIE VOLGT DE GRAAF op? 
n gehaald. Omdat de grondwetswijzi- 
er zal plaats vinden, hebben de coalitie- Nu  Thom  de Graaf is afgetreden, moeten de democraten op zoek naar een 
financieel te steunen indien zij lokale nieuwe minister. Net  als twee jaar eerder vindt Boris Dittrich dat hij daar- 
Iiermee wordt de burger op korte ter- voor de aangewezen persoon is. En hij krijgt daarvoor steun binnen zijn 
en hij de benoeming van de burgemees- fractie. Dittrich is het gezicht van de partij, hij heeft persoonlijk het Paas- 
I constateert: de afspraken over demo- akkoord gesmeed, kortom: Dittrich moet maar de nieuwe minister wor- 
Liernamaals van het kabinet-Balkenende den.  138  Maar elders in de partij is de aversie tegen Dittrich inmiddels 
Je onschadelijk".' 34 behoorlijk opgelopen. De manier waarop de fractievoorzitter met De 
Ie winst voor D66 in het Paasakkoord Graaf is omgesprongen, heeft een aantal invloedrijke oudgedienden zwaar 
acht. De democraten tonen zich terecht tegen de borst gestuit. De Graaf heeft altijd kunnen rekenen op de steun 
gen in onderwijs, kennis en innovatie van voormalig partijleider Van Mierlo en van partijprominenten als oud- 
00 miljoen euro incidenteel), hoewel de iiiinister Roger van Boxtel, minister Laurens-Jan Brinithorst en senator 
llen voor hervorming van het mediabe- Eddy Schuyer. Binnen deze kring is gaandeweg de overtuiging ontstaan 
is Van der Laan heeft deze voorstellen dat voorkomen moet worden dat Boris Dittrich bij de volgende verkiezin- 
Wel hebben de andere coalitiepartners gen de nieuwe lijsttrekker van D66 zal worden. Voor deze prominenten 
5-staatssecretaris gecommitteerd. En het geldt partijvoorzitter Alexander Pechtold als de nieuwe man. Volgens 

i aantal andere D66'ers leeft over ande- ingewijden is al in januari 2005 het scenario besproken dat indien De 
.iet wegnemen. Veel democraten missen Graaf zou aftreden, Pechtold hem zou moeten opvolgen. Ook De Graaf 
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zelf ziet in Pechtold zijn gedroomde opvolger. De Graaf: "Het was evi- lingen al afgerond te zijn. Opnieuw vraa  
dent  dat als ik opgevolgd zou moeten worden, dat dat het moment voor nieuwe minister voor Bestuurlijke Ven 
Alexander was. Dat was hèt moment om je nieuwe leider te positioneren. antwoord van de partijvoorzitter.  147  "H 
En ja, wat was het alternatief geweest? Het was evident dat Boris niet de Pechtold op het hart, "want als het uitlek 
volgende lijsttrekker kon zijn  .„139  Nu het zo ver is, zet De Graaf zich in tegenkrachten, je ligt niet goed bij de 
om draagvlak voor de voordracht van Pechtold te krijgen. Collega- mand.'' 
minister Brinkhorst steunt hem daarin. 140 Die avond opent het RTL Nieu' 

In de media circuleren ondertussen geruchten dat Dittrich zelf minister partij voorzitter Pechtold kandidaat is om 
wil worden. Dittrich: "Daardoor ontstond het beeld dat ik  Thom  had laten op te volgen. "Bronnen" hebben tegen 
vallen ter meerdere eer en glorie van mezelf "14' Net als tijdens de kabi- Pechtold in het torentje aanwezig is. Als 
netsformatie laat Dittrich zijn ambitie varen en gaat hij op zoek naar  an-  dat Pechtold de kandidaat-minister is, I 
dere kandidaten. Als eerste belt de fractievoorzitter met Alexander Rio- foontjes en smsjes op gang. Dittrich: "[ 

nooy Kan. Als alternatief overweegt hij om voormalig D66- toch niet waar datje Alexander hebt ge 
staatssecretaris van Justitie Michiel Scheltema als nieuwe minister te haalt de vijand binnen!"49   Tijdens een 
vragen.  142  Omdat ook minister Brinkhorst erop aandringt om Pechtold te de hele fractie tegenover zich.  150  Er vol 
benaderen, kiest Dittrich eieren voor zijn geld. Maar hij vreest de reactie Dittrich dreigt met opstappen als de fr 
van zijn partijgenoten in de fractie. Want de Tweede Kamerfractie van teert.  °1  Om de gemoederen te bedaren si 
D66 ziet Pechtold als nieuwe minister helemaal niet zitten. Dittrich: te organiseren waar Pechtold en de fracti 
"Pechtold lag heel erg slecht bij de fractie. Ook ik mocht hem niet, maal fractieleden kunnen dan hun bezwaren t 

ik vond hem wel geschikt.  „143  Bert Bakker: "Hans (Van Mierlo - Mvdl) licht dat daarmee de weerstand kan won 
en nog een paar mensen vonden dat Boris niet de volgende lijsttrekker akkoord. De geheim gehouden bijeenko 
mocht worden. Ze wilden van Boris af. Alexander moet het kabinet in en maart, tweede paasdag, op het ministerie 
dan zou hij straks de nieuwe man zijn. Boris wilde eigenlijk zelf het kabi- 

1
mes-op-tafel-gesprek', zoals Lousewies 

net in, maar het moest Alexander zijn. 144 Vanwege de weerstand bij zijn men. Partijvoorzitter en kandidaat-mi 
fractiegenoten, besluit Dittrich hen nog niet in te lichten. Op Goede Vrij- \oltallige fractie. Voor de fractieleden is 
dag, de dag voordat het Paasakkoord definitief rond zal komen, is er een om stoom af te blazen en Pechtold gebr 
overleg bij Brinkhorst thuis. Tijdens een pauze in het overleg neemt Dit- Stand hij de fractie weg te nemen. Die 
trich Pechtold apart. De fractievoorzitter geeft aan dat hij zich mogelijk feit dat Pechtold geen goede kandidaat-t 
niet kandidaat zal stellen voor het lijsttrekkerschap bij de volgende ver- was persoonlijk. ik was van de Leidse se 
kiezingen. Hij verwacht dat Lousewies van der Laan dat wel zal doen. Mierlo en De Graaf ik zou de  democrat  
Maar, zo zegt hij tegen Pechtold, "ik vind dat de partij dadelijk meer te Zetten. [k was partijvoorzitter geworden 
kiezen moet hebben voor het leiderschap. Als ik jou vraag om  Thom  op  te ifligen zon ik minister worden door De 
volgen, is dat dus een vraag die verder gaat dan het ministerschap." Pechtold vc ordt gezien als een bedreigin 
Pechtold zegt niet meteen ja of nee op de vraag van Dittrich. Laat de sinds de verkiezingen in januari 2003 w 
fractievoorzitter eerst de onderhandelingen met de coalitiepartners maar iY1 ocratisering (de lijn-Van Mierlo) en m 
tot een goed einde brengen. 146 De rest van de Tweede Kamerfractie vail protiel. [let is een uiterst curieuze bije 
D66 is er niet van op de hoogte dat hun voorzitter Pechtold heeft ge- tussen een sollicitatiegesprek en een mee 
vraagd om De Graaf op te volgen. De dag erna wordt er in het torentje stelde zich heel open op en gaf toe, mai 
van de minister-president nog volop onderhandeld over het Paasakkoord goed Uitpakte .„155  Bald„-er: "Dat ging he 
Dittrich heeft regelmatig contact met Pechtold, die zich elders in Den Slifl3 heel behendig. Toen hebben we oi 
Haag ophoudt. Aan het eind van de middag belt Dittrich met Pechtold en mud van de geheime bijeenkomst heeft P 
vraagt hem om naar het torentje te komen om het akkoord definitief af te Steun van (le fractie. Daarmee is de op 
ronden. Maar als Pechtold bij het Torentje komt, blijken de onderhande- Partijvoorzitter Alexander Pechtold WOl 
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jagen al afgerond te zijn. Opnieuw vraagt Dittrich aan Pechtold of hij de 
nieuwe minister voor Bestuurlijke Vernieuwing wil worden. Ja, is het 
antwoord van de partijvoorzitter.  147  "Houd het voor je," drukt Dittrich 
Pechtold op het hart, "want als het uitlekt, wordt je het niet. Er zijn zoveel 
tegenkrachten, je ligt niet goed bij de fractie. Dus zeg het tegen nie-
iii and.

,,148 
 

Die avond opent het RTL Nieuws met het bericht dat D66-
partijvoorzitter Pechtold kandidaat is om de afgetreden minister De Graaf 
op te volgen. "Bronnen" hebben tegenover RTL Nieuws bevestigd dat 
Pechtold in het torentje aanwezig is. Als de andere fractieleden vernemen 
dat Pechtold de kandidaat-minister is, komt een stroom woedende tele-
foontjes en smsjes op gang. Dittrich: "De hel brak los! Vreselijk! Het is 
toch niet waar dat je Alexander hebt gevraagd? Hoe kan je dat doen? Je 
haalt de vijand binnen!  „149  Tijdens een extra fractieoverleg vindt Dittrich 
de hele fractie tegenover zich.  150  Er volgt een heftige discussie, waarbij 
Dittrich dreigt met opstappen als de fractie zijn voordracht niet accep-
teert.15' Om de gemoederen te bedaren stelt Dittrich voor een bijeenkomst 
te organiseren waar Pechtold en de fractie met elkaar in gesprek gaan. De 
fractieleden kunnen dan hun bezwaren aan Pechtold voorleggen en wel-
licht dat daarmee de weerstand kan worden weggenomen. De fractie gaat 
akkoord. De geheim gehouden bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 
maart, tweede paasdag, op het ministerie van Economische Zaken.  152  Een 
rnes-op-tafel-gesprek', zoals Lousewies van der Laan het later zal noe-

men.'5  Partijvoorzitter en kandidaat-minister Pechtold zit tegenover de 
voltallige fractie. Voor de fractieleden is de bijeenkomst een gelegenheid 
om stoom af te blazen en Pechtold gebruikt de gelegenheid om de weer-
stand bij de fractie weg te nemen. Die weerstand komt niet voort uit het 
feit dat Pechtold geen goede kandidaat-minister zou zijn. Pechtold: "Het 
was persoonlijk. ik was van de Leidse school, rechtstreeks uit de lijn-Van 
Mierlo en De Graaf Ik zou de democratiseringsagenda van  Thom  voort-
zetten. Ik was partijvoorzitter geworden door De Graaf en volgens som-
migen zou ik minister worden door De Graaf  „154  Met andere woorden: 
Pechtold wordt gezien als een bedreiging voor de koers die de fractie al 
sinds de verkiezingen in januari 2003 wil inslaan: minder nadruk op de-
mocratisering (de lijn-Van Mierlo) en meer nadruk op het sociaal-liberale 
profiel. Het is een uiterst curieuze bijeenkomst, die het midden houdt 
tussen een sollicitatiegesprek en een  mediation-sessie. Dittrich: "Pechtold 
stelde zich heel open op en gaf toe, maar legde ook uit en ik zag dat dat 
goed uitpakte. „155  Bakker: "Dat ging heel goed, Alexander deelt dat heel 
slim, heel behendig. Toen hebben we ons verzet opgegeven.  „156  Aan het 
eind van de geheime bijeenkomst heeft Pechtold als kandidaat-minister de 
steun van de fractie. Daarmee is de opvolging van De Graaf bezegeld: 
partijvoorzitter Alexander Pechtold wordt de nieuwe minister voor Be- 
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stuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Minister Brinkhorst van den op eventuele kritische vragen op hel 
Economische Zaken neemt het vicepremierschap over. Iroms(en georganiseerd: in Amsterdam, P 

Nu de nieuwe minister bekend is, doemt meteen een nieuw probleem Enschede. De stemming blijkt te variëre 
op. De bedoeling is om tijdens extra partijcongres op 2 april het Paasak- sterdam) tot "uiterst kritisch en negatief 
koord en de kandidaat-minister te presenteren en om instemming van het den het Paasakkoord eigenlijk te mager. 
congres te vragen. Maar daar gaat premier Balkenende niet mee akkoord. te mensen zich dat afwijzing van het akk 
Bij het CDA en de VVD zijn ze er nog niet gerust op dat het D66-congres kiezingen zullen komen en dat wordt oe 
met het gesloten akkoord zal instemmen. Om te zorgen dat de druk op het alternatief gezien. De voornaamste kritici 
congres maximaal is, drukt de premier door dat Pechtold al vóór het con- dige benoeming van Alexander Pechtold 
gres wordt beëdigd.  157  Het is een raadsel waarom de D66-top hiermee Aan de vooravond van het extra partij 
akkoord gaat. Het is moeilijk voorstelbaar dat de coalitiepartners de zaak van voormalig partijleider Van Mierlo o 
op dit punt zouden hebben laten springen. En voor het probleem dat de krant. Van Mierlo geeft daarin aan gem 
koningin alleen die week nog tijd heeft, zoals door betrokkenen wordt koord te hebben. Aan het extra geld voc 
beweerd, kan vast een oplossing worden gezocht.  158  De democraten kun- besteedt Van Mierlo weinig woorden: "D 
nen er gewoon aan vasthouden dat eerst het congres zich over het geslo- de oorzaken van het gerezen probleem." 
ten akkoord dient uit te spreken. Maar dat doen ze niet. Op donderdag 30 afspraken over bestuurlijke vernieuwin 
maart heeft de 39-jarige Pechtold een kennismakingsgesprek met premier positieve elementen te zien. Maar dat ko 
Balkenende, waarna hij door de koningin wordt beëdigd.  159  Vicevoorzii- lang voor democratisering heeft gestredei 
ter Jan Hoekema neemt als waarnemend voorzitter de taken van Pechtold en belangrijk punt is dat vanuit tot nu to 
over, eerst wordt erkend dat het noodzakelijk 

Nadat Pechtold door de koningin is beëdigd, gaat hij niet naar zijn vorming te versterken. Dit verschaft een 
nieuwe werkplek op het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar naar bredere opzet van de staatkundige vemi 
Amsterdam. Pechtold gaat op bezoek bij 'lid nummer één': Hans van Maar de in het akkoord opgenomen plan 
Mierlo. Pechtold weet dat de steun van de voormalige partijleider tijdens Ieder niet overtuigen. "Het is jammer dat 
het komende partijcongres van cruciaal belang zal zijn om de achterban gen van liet akkoord concreter en overti 
achter het Paasakkoord te krijgen. Pechtold: "ik had er grote behoefte aan van een groter gewicht aan voorkeurste 
eerst met Hans te praten. ik heb mezelf min of meer uitgenodigd.""̀ relatie tussen kiezer en gekozene persoon 
Maar het is ook een publiciteitsstunt van de kersverse minister, zo reali- bij aan een grotere directe betrokkenhei 
seert ook Van Mierlo zich: "Er stonden vijftig journalisten op de stoep. vorminc Voor de andere regeringspartijc 
Daar had-ie ook voor gezorgd. Er is tijdig gelekt dat hij op weg was naar voor D66 is het eigenlijk onvoldoende."  1  
mij. Ik zag het steeds drukker worden op straat, hier voor de deur." konduit negatief is Van Mierlo ove 
Maar Van Mierlo laat zich niet overtuigen. Hij zal zijn uiteindelijke steni b11 rgeilicester dat in het akkoord is opg 
laten afhangen van de verdediging van het Paasakkoord door de partijtop drihieL,s".166  Verwijzend naar het optr 
op het congres. 162 avond van Van Thijn' schrijft Van Mui 

Opstelling van de senaatsfractie van Pvd 
GEMENGDE GELUIDEN OVER HET PAASAKKOORD een ander standpunt had, maar dat zij c 

Urn dat standpunt door te drukken. De pr 
In de week voorafgaand aan het extra partijcongres organiseert het lande- dure niet thuis hoort in de grondwet (de i 

lijk bestuur van D66 diverse partijbijeenkomsten in het land. Tijdens deze Werd door PvdA-fractie verlaten toen d 
bijeenkomsten kunnen de leden van de partij hun mening over het Paas- heeft dat principe juist met verve verde 
akkoord geven en vragen stellen aan leden van de Tweede Kamerfractie Eerste Kamer 

- doen wij precies hetzelfd 
en het partijbestuur. Voor de partijtop bieden de bijeenkomsten een goede Principe om onze opvatting door te druk 
gelegenheid om de stemming in de partij te peilen en zich voor te berel- 1i\001 dat het akkoord niet zal bijdragi 
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den op eventuele kritische vragen op het congres. Er worden vijf bijeen-
iomsten georganiseerd: in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en 
Enschede. De stemming blijkt te variëren van "gematigd positief' (Am-
sterdam) tot "uiterst kritisch en negatief' (Groningen).163  Veel leden vin-
den het Paasakkoord eigenlijk te mager. Tegelijkertijd realiseren de mees-
te mensen zich dat afwijzing van het akkoord betekent dat er nieuwe ver-
kiezingen zullen komen en dat wordt ook niet echt als een aantrekkelijk 
alternatief gezien. De voornaamste kritiek van de leden betreft de voortij-
dige benoeming van Alexander Pechtold als nieuwe minister. 164 

Aan de vooravond van het extra partijcongres staat er een groot artikel 
van voormalig partijleider Van Mierlo op de opiniepagina van de Volks-

kiant. Van Mierlo geeft daarin aan gemengde gevoelens bij het Paasak-
koord te hebben. Aan het extra geld voor onderwijs, kennis en innovatie 
besteedt Van Mierlo weinig woorden: "Deze hebben weinig te maken met 
de oorzaken van het gerezen probleem." Des te meer aandacht krijgen de 
a ispraken over bestuurlijke vernieuwing. Van Mierlo probeert daarin 
positieve elementen te zien. Maar dat kost de oud-politicus, die decennia-
lang voor democratisering heeft gestreden, duidelijk moeite. "Een positief 
en belangrijk punt is dat vanuit tot nu toe conservatieve fracties voor het 
eerst wordt erkend dat het noodzakelijk is de legitimatie van de machts-
vorming te versterken. Dit verschaft een basis om te gaan werken aan een 
bredere opzet van de staatkundige vernieuwing" zo schrijft Van Mierlo. 
Maar de in het akkoord opgenomen plannen kunnen de voormalig partij-
Ieder niet overtuigen. "Het is jammer dat het niet is gelukt de bewoordin-
gen van het akkoord concreter en overtuigender te maken. Het verlenen 
van een groter gewicht aan voorkeurstemmen is wel een middel om de 
relatie tussen kiezer en gekozene persoonlijker te maken, maar draagt niet 
hij aan een grotere directe betrokkenheid van de burger bij de machts-
vorming. Voor de andere regeringspartijen is dat een minimale concessie, 
voor D66 is het eigenlijk onvoldoende. „165 

Ronduit negatief is Van Mierlo over het voorstel voor de gekozen 
burgemeester dat in het akkoord is opgenomen, dat hij kwalificeert als 
-dubieus".  166  Verwijzend naar het optreden van de PvdA tijdens 'de 
avond van Van Thijn' schrijft Van Mierlo: "Het verwerpelijke van de 
opstelling van de senaatsfractie van PvdA was niet dat zij (gedeeltelijk) 
een ander standpunt had, maar dat zij de grondwetswijziging gebruikte 
om dat standpunt door te drukken. De principiële opvatting dat de proce-
dure niet thuis hoort in de grondwet (de motivering van het wetsontwerp) 
werd door PvdA-fractie verlaten toen die opvatting niet uitkwam. D66 
heeft dat principe juist met verve verdedigd. Nu - na het verlies in de 
Eerste Kamer - doen wij precies hetzelfde als de PvdA en verlaten we dat 
principe om onze opvatting door te drukken."  167  Van Mierlo waarschuwt 
ervoor dat het akkoord niet zal bijdragen aan het in datzelfde akkoord 

147 



LANGS DE AFGROND 

bepleite 'brede draagvlak'. "Het is niet erg consistent om, zoals in het 
paasakkoord is vastgelegd, de legitimatie van de machtsvorming in een 
politiek breed opgezette benadering te onderzoeken en toch op het punt 
van de burgemeester vooraf al te polariseren. Dat schept een vijandig 
klimaat", zo stelt Van Mierlo. Van Mierlo zegt in het opiniestuk niet of 
hij voor of tegen het akkoord zal stemmen. "ik houd alle opties open over 
mijn stemgedrag en zal scherp luisteren naar de 'klank' van de partij. ik 
heb de neiging om het akkoord niet te verwerpen. Maar als de grondwets-
aanpak van de gekozen burgemeester blijft, zoals nu voorgesteld, dan zal 
ik - afhankelijk van de verdediging door de politieke leiding - overwegen 
om tenminste niet voor het akkoord te stemmen.  „168  De stem van Van 
Mierlo kan op het komende congres een belangrijke rol spelen. Het be-
stuur van D66 zal dus nog wel wat moeite moeten doen om de voormali-
ge partijleider te overtuigen. 

Op 31 maart bespreekt het landelijk bestuur van D66 het aanstaande 
congres. Nu Pechtold is teruggetreden als partijvoorzitter, zit waarne-
mend voorzitter Jan Hoekema de vergadering voor. Pechtold is niet aan-
wezig, namens de Tweede Kamerfractie schuift Lousewies van der Laan 
aan. Er zijn 27 moties binnengekomen en door de besluitvormingscolli-
missie geaccepteerd. Sommige moties roepen op het Paasakkoord te steu-
nen of juist af te wijzen, anderen vragen de partijtop terug te gaan naar de 
onderhandelingstafel of stellen nieuwe voorwaarden voor de kabinets-
deelname. Behalve over de vraag hoe het Paasakkoord door het congres 
geloodst kan worden, buigt het bestuur van D66 zich nog over een ander 
probleem. Sinds bekend is geworden dat het Paasakkoord ter goedkeuring 
aan de leden van D66 zal worden voorgelegd, stijgt het aantal aanmeldin-
gen van nieuwe leden namelijk opvallend snel. Nu zijn de medewerkers 
van het partijbureau in Den Haag blij met iedereen die lid wil worden 
maar eind maart is de aanwas van nieuwe leden aanmerkelijk sterker dan 
in de maanden daarvoor. Het landelijk bestuur spreekt zelfs van een "bui-
tenproportionele" toename tussen de woensdagavond en donderdagavond 
voor het congres.  169  Al snel wordt een verband gelegd met de oproep van 
de website GeenStijl. Deze populaire site ziet het centrumrechtse kabinet 
maar al te graag vertrekken en heeft de lezers van de website opgeroepen 
om massaal lid van D66 te worden en naar het congres te gaan. Ook enke-
le publieke omroepen spreken zich openlijk uit tegen het Paasakkoord 
omdat het kabinet plannen heeft om het omroepbestel vergaand te her-
vormen. De NCRV roept de leden van D66 voorafgaand aan het congres 
in een grote advertentie op om tegen het akkoord te stemmen. Volgens 
het huishoudelijk reglement kan het landelijk bestuur besluiten om ecu 

onderzoek uit te voeren alvorens iemand als lid toe te laten. Het bestuur 
besluit om van deze mogelijkheid gebruik te maken en alle aanmeldingeui 
vanaf woensdagnacht 24.00 uur aan te houden en te onderzoeken, voordat 
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zij worden toegelaten als lid en stemrecht krijgen. Zo wil het bestuur 
\ oorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen lid worden en naar het 
congres komen om de uitslag te beïnvloeden. 17 

UNIEK PARTIJCONGRES 

Op zaterdag 2 april komen bijna 2.700 leden van D66 bijeen in de Prins 
W illem-Alexanderzaal van het Nederlands Congrescentrum in Den Haag. 
Nooit eerder in de geschiedenis van D66 kwamen zoveel democraten naar 
een partijcongres. De toch niet kleine zaal kan de toegestroomde leden 
niet herbergen en een deel van de congresgangers moet noodgedwongen 
in een andere zaal via een directe verbinding het debat volgen en mee-
stemmen. Voor de tweede keer in twee jaar ligt het lot van het kabinet-
Balkenende  II  in de handen van de leden van D66. Het congres is het 
eerste congres van een politieke partij in de Nederlandse geschiedenis dat 
rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. 

Ook  Thom  de Graaf komt naar het congres. Het moment dat de afge-
treden vicepremier de plenaire zaal inloopt blijft bij de aanwezige leden 
niet onopgemerkt. De discussie die op dat moment aan de gang is, wordt 
spontaan onderbroken en De Graaf krijgt een staande ovatie van het con-
gres. Ook tijdens de toespraak van waarnemend partijvoorzitter Hoeke-
ma, die De Graaf uitvoerig bedankt, volgt een staande ovatie voor de 
afgetreden voormalige partijleider. In mei zal De Graaf als vierde demo-
craat in de geschiedenis worden benoemd tot erelid van D66. 

De partijtop van D66 moet alles uit de kast halen om het congres in 
goede banen te leiden en het Paasakkoord door het congres te loodsen. 
Behalve de inhoud van het akkoord spelen op het congres ook andere 
factoren een rol bij de afweging of D66 deel moet blijven uitmaken van 
dit kabinet. Zoals de vraag waar D66 meer belang bij heeft: meedoen aan 
dit kabinet en proberen om zoveel mogelijk eigen punten te realiseren, of 
uit het kabinet treden en vervolgens buitenspel staan - dezelfde vraag als 
hij de kabinetsformatie in 2003. Ook speelt mee dat D66 twee moeilijke 
jaren achter de rug heeft in een kabinet dat veel kritiek krijgt omdat ze 
vergaande hervormingsmaatregelen heeft genomen. Nu uit het kabinet 
treden betekent dat het aan anderen zal zijn om te oogsten wat tot nu toe 
is gezaaid. De vraag is of de democraten de PvdA die beloning zullen 
gunnen. Als het congres het akkoord verwerpt, dan valt niet alleen het 
kabinet, maar dan komt ook D66 zelf in grote problemen. In de eerste 
Plaats zal de positie van Dittrich als fractievoorzitter van D66 onhoudbaar 
worden. Voor Dittrich is het letterlijk erop of eronder: keurt het congres 
het akkoord af, dan is het gedaan met zijn politieke carrière. Maar niet 
alleen de positie van Dittrich staat op het spel. Nog afgezien van het feit 
dat liet ministerschap van Pechtold van zeer korte duur zal zijn, betekent 
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een 'nee' van het congres ook een breuk tussen de Tweede Kamerfractie Met deze nieuwe aanpak kan er daadwi 
van D66 (die het akkoord steunt) en de achterban. Ook het landelijk be- onze democratie worden gewerkt."172  
stuur van D66 heeft dan een probleem. Met andere woorden: afwijzing Dittrich gaat ook in op de afspraker 
van het akkoord door het congres zal D66 in een ernstige crisis storten -- het grote kritiekpunt van Hans van  Mb  
met vervroegde verkiezingen in het vooruitzicht. De partij brengt zichzelf willen wij eigenlijk realiseren? Antwooi 
dan misschien wel meer schade toe dan voorzetting van het binnen de burgemeester. En niet een door de raai  
partij omstreden kabinet. Alles bij elkaar opgeteld is de kans dus groot dat hebben we afgesproken dat in de gronc 
veel democraten een pragmatische afweging zullen maken en tot de con- \olking de burgëmeester kiest. „173 Hei 
clusie zullen komen dat het verstandiger is om met het door Dittrich ge- toelichting van Dittrich Hans van Mien 
sloten akkoord in te stemmen. Maar er is niemand die daar van tevoren die Van Mierlo al in het Paasakkoord si 
vanuit durft te gaan. zoeken naar breed draagvlak voor den 

Dittrich moet aan het begin van het congres spijt betuigen voor de polariseren ten aanzien van de gekozen 
snelle benoeming van Pechtold tot nieuwe minister, wat bij veel leden tot niet ontkracht integendeel: hij bev' 
irritatie heeft geleid. Zij voelen zich hierdoor voor het blok gezet. Dittrich Door de procedure die we in het Pr 
trekt op een nogal geforceerde manier het boetekleed aan: "ik heb me er wordt de PvdA onder druk gezet om va 
voor ingezet dat hij vóór het congres beëdigd zou worden. ik wil dat Dittrich. "ik acht het niet goed denkbar 
Alexander zonder slot op zijn mond met jullie spreekt over Bestuurlijke boodschap tegemoet treedt dat hem ni 
Vernieuwing. Zou hij nog niet door de koningin zijn benoemd, dan zou meester zelf te kiezen."  74  
hij niet vrijuit hebben kunnen praten. En ik vind dat jullie er recht op Nadat Dittrich ook de andere puntei 
hebben dat Alexander zelf vertelt hoe hij de afspraken over Bestuurlijke licht, sluit hij af met de in zijn ogen b 
Vernieuwing ziet en hoe hij daar uitvoering aan zal geven. ik wil dat met CDA en VVD voort te zetten: "Si 

jullie het totale plaatje kunnen beoordelen: de inhoud en de man die het kunnen we steeds weer invloed uit oefe: 
moet doen. Mijn beslissing was dus bedoeld als service aan het congres. 2007 aan de kiezers laten zien dat de ke 
Sommige van jullie voelen zich door deze gang van zaken voor het blok Juiste zijn. Ik wil de mensen laten zier 
gezet. Met de hand op mijn hart, dat is natuurlijk nooit mijn bedoeling Verandering misschien niet de makkeliji 
geweest."7' Er klinkt boegeroep vanuit de zaal. Er zijn maar weinig de- enige die tot duurzame resultaten leidt." 
mocraten die deze kromme redenering van hun fractievoorzitter geloven. Weg, wil de fractievoorzitter maar zegge 
Maar Dittrich kan de overvolle zaal moeilijk toevertrouwen dat de vroeg-  \'an  de WAO, de levensloopregeling, 
tijdige benoeming van Pechtold door de minister-president is doorge- Laken waar D66 ook voorstander van is 
drukt. 1 liseerd. Het is de boodschap die Dittric 

Vervolgens licht Dittrich het Paasakkoord toe. Hij legt uit dat de af- kent D66 altijd af op democratische v 
spraken over bestuurlijke vernieuwing misschien niet heel concreet lijken. Veel bredere agenda en dat kunnen we in 
maar juist staan voor een nieuwe aanpak. "D66 heeft nu twee keer zijn Na de toelichting van Dittrich volge 
neus gestoten in de Eerste Kamer. In het zicht van de haven zijn er con- horst en Staatssecretaris Medy van der I 
servatieve senatoren als Wiegel of van Thijn die zich vanwege de twee den voor Oortzetting van de coalitie. 
derde meerderheidsregel in de senaat kunnen laten gelden. Het betekent Pakket nieuwe afspraken "meer dan ve 
dat wanneer je alleen een afspraak maakt met je coalitiepartners je nooit Zijn toespraak is goed afgestem 
de zekerheid hebt dat je voorstellen de Eerste Kamer zullen passeren. tVv CC D66'ers zeggen voor een deel zelf 

kend C DA VVD Elke keer als er bijna een resultaat geboekt wordt (correctief wetge- en nu de noodzaak tol 
vingsreferendum, gekozen burgemeester) dan word je op het laatst pootje 

doorbroken 

flLi1. Dat D66 zich niet aan CDA en  VV  
lJke Partij is en blijft. gelicht en vallen we weer terug. Die verstarring moet worden Ook schetst Brink 

- "\ bed Daarom moet Alexander Pechtold als het ware boven de politieke pandje" van de burger op zijn bestui 
gaan staan. Hij moet leiding geven aan een breed democratisch beraadt P11h lieke Omroep en een duurzame kent 
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n breuk tussen de Tweede Kamerfractie 
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hoe hij de afspraken over Bestuurlijke 

,r uitvoering aan zal geven. ik wil dat 
oordelen: de inhoud en de man die het 
[us bedoeld als service aan het congres. 
[oor deze gang van zaken voor het blok 

dat is natuurlijk nooit mijn bedoeling 
vanuit de zaal. Er zijn maar weinig de-
ering van hun fractievoorzitter geloven. 
al  moeilijk toevertrouwen dat de vroeg-
door de minister-president is doorge- 

Paasakkoord toe. Hij legt uit dat de af-
ving misschien niet heel concreet lijken. 
aanpak. "D66 heeft nu twee keer zijn 
In het zicht van de haven zijn er con- 
van Thijn die zich vanwege de twee 

naat kunnen laten gelden. Het betekent 
k maakt met je coalitiepartners je nooit 
llen de Eerste Kamer zullen passeren. 
[taat geboekt wordt (correctief wetge-
eester) dan word je op het laatst pooije 
ie verstarring moet doorbroken worden. 
als het ware boven de politieke partijen 

en aan een breed democratisch beraad. 
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Met deze nieuwe aanpak kan er daadwerkelijk aan het moderniseren van 
onze democratie worden gewerkt. „172 

Dittrich gaat ook in op de afspraken over de gekozen burgemeester - 
liet grote kritiekpunt van Hans van Mierlo. Dittrich zegt daarover: "Wat 
willen wij eigenlijk realiseren? Antwoord: een door de bevolking gekozen 
burgemeester. En niet een door de raad gekozen burgemeester. Daarom 
hebben we afgesproken dat in de rondwet wordt opgenomen dat de be-
volking de burgëmeester kiest. "7  Het valt moeilijk in te zien hoe de 
toelichting van Dittrich Hans van Mierlo kan overtuigen. De tegenspraak 
die Van Mierlo al in het Paasakkoord signaleerde, namelijk die tussen het 
zoeken naar breed draagvlak voor democratische vernieuwingen en het 
polariseren ten aanzien van de gekozen burgemeester, wordt door Dittrich 
niet ontkracht - integendeel: hij bevestigt de tegenstrijdigheid zelfs: 
Door de procedure die we in het Paasakkoord hebben opgeschreven 

wordt de PvdA onder druk gezet om van standpunt te veranderen", aldus 
Dittrich. "Ik acht het niet goed denkbaar dat de PvdA de kiezer met een 
boodschap tegemoet treedt dat hem niet wordt toevertrouwd de burge-
meester zelf te kiezen." 174 

Nadat Dittrich ook de andere punten in het Paasakkoord heeft toege-
licht, sluit hij af met de in zijn ogen belangrijkste reden om de coalitie 
met CDA en VVD voort te zetten: "Juist door in de regering te zitten 
kunnen we steeds weer invloed uit oefenen op het beleid. ik zou graag in 
2007 aan de kiezers laten zien dat de keuzes die D66 durfde te maken de 
juiste zijn. ik wil de mensen laten zien dat de weg van hervorming en 
verandering misschien niet de makkelijkste weg is geweest, maar wel de 
enige die tot duurzame resultaten leidt."  75  Als we breken, gooien we veel 
weg, wil de fractievoorzitter maar zeggen. De in gang gezette hervorming 
van de WAO, de levensloopregeling, het nieuwe zorgstelsel, allemaal 
zaken waar D66 ook voorstander van is en door dit kabinet worden gerea-
liseerd. Het is de boodschap die Dittrich al langer uitvent: de kiezer re-
cent D66 altijd af op democratische vernieuwing, maar D66 heeft een  
eel  bredere agenda en dat kunnen we in dit kabinet laten zien. 

Na de toelichting van Dittrich volgen toespraken van minister Brink-
borst en staatssecretaris Medy van der Laan, die beide een pleidooi hou-
den vóór voortzetting van de coalitie. Vicepremier Brinkhorst vindt het 
pakket nieuwe afspraken "meer dan voldoende om mee verder te kun-
nen."  76  Zijn toespraak is goed afgestemd met het betoog van Dittrich. De 
twee D66'ers zeggen voor een deel zelfs letterlijk hetzelfde. Dat uitgere-
kend CDA en VVD nu de noodzaak tot bestuurlijke vernieuwing erken-
nen. Dat D66 zich niet aan CDA en VVD uitlevert, maar een onafhanke-
lijke partij is en blijft. Ook schetst Brinkhorst een optimistisch beeld over 
"de invloed van de burger op zijn bestuur, een vernieuwde levensvatbare 
publieke omroep en een duurzame kenniseconomie." Dat laten we alle- 
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maal uit onze handen vallen, zo houdt Brinkborst de zaal voor. Het gaat duidelijk dat de partijtop geen enkel risi 
bovendien niet alleen om de vraag wat goed is voor D66, aldus Brink- motie luidt als volgt: 
borst: "We moeten nu niet de vlag strijken en uit het kabinet stappen. Het 
landsbelang is in het geding: er moet ten slotte ook geregeerd worden. We -[let Landelijk Congres van D66, in i 
gaan dit land toch niet uitleveren aan de populisten van links en aan de 2005 in Den Haag, 
populisten van rechts?"  77  Vanuit de zaal klinkt een luid applaus. Verant- 
woordelijkheid nemen in het landsbelang is een argument waar de rede- o\ cm egende 
lijke D66'ers wel gevoelig voor zijn. - dat liet schrappen uit de grondwet vai 

Vervolgens is het tijd voor discussie en vragen vanuit de zaal. Daarna burgemeester, op 22 maart jl. door 
volgen nog toespraken van de kersverse minister Pechtold en van fractie- Kamer, bestaande uit enkele oppositief 
voorzitter in de Eerste Kamer Eddy Schuyer en is er gelegenheid voor een maakt: 
tweede rondje discussie en vragen uit de zaal. De discussie over het Paas- - dat  Thom  de Graaf om deze reden, en 
akkoord neemt in totaal ruim vier uur in beslag. Zowel voorstanders als in de coalitie onvoldoende draagvlak 1 
tegenstanders van voortzetting van de regeringsdeelname voeren het gende wetsvoorstel tot wijziging van h 
woord. Beiden krijgen bijval vanuit de zaal. Er is ook bij de voorstanders Minister van bestuurlijke Vernieuwing 
veel kritiek op het akkoord. De afspraken over bestuurlijke vernieuwing - dal de D66 onderhandelingsdelegatie 
worden door veel D66'ers te mager gevonden. Ten aanzien van milieu onderzocht of en zo ja op welke mani 
zien de democraten weinig van hun wensen terug. En veel leden betreLi- het regeerakkoord kon worden herst 
ren het dat er geen generaal pardon in het akkoord is opgenomen. Van agenda van D66 voldoende aanwezig 
diverse kanten wordt de mogelijkheid geopperd om de fractie terug te koord, 
sturen naar de onderhandelingstafel. Maar dat zou gelijk staan aan afwij- 
zen. Het applaus voor voorstanders van het Paasakkoord klinkt tijdens de gezien 
discussie meestal net iets harder dan dat van de tegenstanders, maar veel - het tussen de aan de regeringscoalitie 
scheelt het niet. Lange tijd is het zeer spannend. zogenaamde 'Paasakkoord' van 26 rn 

Nadat congresvoorzitter Magda Berndsen de procedure heeft uitge- geit: 
legd, worden eerst de moties behandeld die oproepen tot tegenstemmen. - het wijzigen van de grondwet in die z: 
Indieners lichten hun moties toe, waarna het landelijk bestuur reageert en door de bevolking van de burgemeestei 
er reacties vanuit de zaal volgen. Hoewel de congresleiding heeft uitge-  - het versterken van de band tussen kiez 
legd dat na het cluster 'nee-moties' het cluster 'ja-moties' wordt bebam ne verkiezingen van 2007, door een gr( 
deld en aan het eind pas zal worden gestemd, wil de zaal na de behandc~ Voorkeursstemmen;  
ling  van het eerste cluster al stemmen over de moties die oproepen tot - dat Voor het eerst nu ook het CDA en d 
tegenstemmen. Dat zijn de D66-leden ook zo gewend. Op dat moment de democratische legitimatie van het 
besluit waarnemend voorzitter Jan Hoekema van de verwarring gebruik te Van Nederland versterking nodig heeft 
maken en (in plaats van na behandeling van alle andere moties) op dat gering, in samenspraak met oppositiep 
moment de motie van het landelijk bestuur in te dienen. Hoekema moet de agenda voor bestuurlijke en staatkui 
daarvoor eigenlijk toestemming vragen aan de congresvoorzitter, maar iand 

die stemt stilzwijgend toe en na even wachten wordt de motie van liet - dat de onderwijsbegroting structureel v 
landelijk bestuur op het grote scherm geprojecteerd. Er klinkt gejoel in de lJoeii  euro per jaar in deze kabinetspi  
zaal. Veel leden vinden dat eerst de eerder ingediende moties in steiTh - dat  Cell  extra, incidenteel bedrag van 
ming moeten worden gebracht. Maar de motie van het partijbestuur wordt wordt bestemd voor onderwijs, kennis 
eerst in stemming gebracht, "om het gevoelen in de partij zo goed moge- - dat liet publieke mediabestel fundamei 
lijk in één uitspraak te verwoorden", aldus het partijbestuur. 178 Het Is toelcolllsthestendig te maken en de ve 

het bestel te doorbreken, 
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ioudt Brinkhorst de zaal voor. Het gaat duidelijk dat de partijtop geen enkel risico wil nemen. De tekst van de 
ag wat goed is voor D66, aldus Brink- motie luidt als volgt: 

S  trijken en uit het kabinet stappen. Het 
oet ten slotte ook geregeerd worden. We "Het Landelijk Congres van D66, in vergadering bijeen op 2 april 
aan de populisten van links en aan de 2005 in Den Haag, 

de zaal klinkt een luid applaus. Veran(- 
isbelang is een argument waar de rede- overwegende 
jn. - dat het schrappen uit de grondwet van de Kroonbenoeming van de 
cussie en vragen vanuit de zaal. Daarna burgemeester, op 22 maart jl. door een minderheid in de Eerste 
sverse minister Pechtold en van fractie- Kamer, bestaande uit enkele oppositiefracties, onmogelijk is ge- 
.y Schuyer en is er gelegenheid voor een maakt; 
uit de zaal. De discussie over het Paas- - dat  Thom  de Graaf om deze reden, en omdat hij constateerde dat er 

r uur in beslag. Zowel voorstanders als in de coalitie onvoldoende draagvlak bestond voor het ook voorlig- 
van de regeringsdeelname voeren het gende wetsvoorstel tot wijziging van het kiesstelsel, is afgetreden als 
ut de zaal. Er is ook bij de voorstanders Minister van bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties; 
fspraken over bestuurlijke vernieuwing - dat de D66 onderhandelingsdelegatie in de regeringscoalitie heeft 
ger gevonden. Ten aanzien van milieu onderzocht of en zo ja op welke manier de balans van afspraken in 
un wensen terug. En veel leden betreu- het regeerakkoord kon worden hersteld zodanig, dat de politieke 
Ion in het akkoord is opgenomen. Van agenda van D66 voldoende aanwezig blijft in het Hoofdlijnenak- 
kheid geopperd om de fractie terug te koord, 
rel. Maar dat zou gelijk staan aan afwij- 
rs van het Paasakkoord klinkt tijdens de gezien  
Ian  dat van de tegenstanders, maar veel - het tussen de aan de regeringscoalitie deelnemende partijen bereikte 
eer spannend. zogenaamde 'Paasakkoord' van 26 maart jl., dat - onder meer - re- 
Ia Berndsen de procedure heeft uitge- gelt: 
andeld die oproepen tot tegenstemmen. - het wijzigen van de grondwet in die zin, dat het rechtstreeks kiezen 
waarna het landelijk bestuur reageert en door de bevolking van de burgemeester mogelijk wordt gemaakt; 
Hoewel de congresleiding heeft uitge- - het versterken van de band tussen kiezer en gekozene bij de algeme- 
s' het cluster 'ja-moties' wordt behan- ne verkiezingen van 2007, door een groter gewicht toe te kennen aan 
en gestemd, wil de zaal na de behande- voorkeursstemmen; 
nmen over de moties die oproepen tot - dat voor het eerst nu ook het CDA en de VVD expliciet erkennen dat 
leden ook zo gewend. Op dat moment de democratische legitimatie van het bestuur en de staatsinrichting 
Hoekema van de verwarring gebruik te van Nederland versterking nodig heeft op alle niveaus en dat de re- 

rideling van alle andere moties) op dat gering, in samenspraak met oppositiepartijen, zal komen tot een bre- 
jk bestuur in te dienen. Hoekema moet de agenda voor bestuurlijke en staatkundige vernieuwing van Neder- 
vragen aan de congresvoorzitter, maar land; 
even wachten wordt de motie van het - dat de onderwijsbegroting structureel wordt verhoogd met een kwart 
rm geprojecteerd. Er klinkt gejoel in de miljoen euro per jaar in deze kabinetsperiode; 
de eerder ingediende moties in stem- - dat een extra, incidenteel bedrag van circa een half miljoen euro 

aar de motie van het partijbestuur wordt wordt bestemd voor onderwijs, kennis en innovatie, en 
let gevoelen in de partij zo goed moge- - dat het publieke mediabestel fundamenteel wordt veranderd om het 
Jen", aldus het partijbestuur.  178  Het is toekomstbestendig te maken en de verzuilde verhoudingen binnen 

het bestel te doorbreken, 

153 



LANGS DE AFGROND 

spreekt uit 
- dat de in de onderhandelingen behaalde resultaten naar omstandig-

heden bevredigend zijn, 
- dat in de resterende kabinetsperiode door D66 verder zal worden 

gewerkt aan de verwezenlijking van ook andere voor D66 belangrij-
ke punten zoals natuur en milieu, arbeids- en sociale zekerheids-
kwesties, asiel, migratie en integratie, kinderopvang  etc.  

- dat de coalitieverhoudingen als zodanig, maar ook het Paasakkoord 
voldoende aanknopingspunten biedt voor dualistische verhoudingen 
tussen regering en Staten-Generaal, 

- dat zich daarvoor gelegenheden zullen voordoen zoals de Voorjaars-
nota en de begrotingen 2006 en 2007 

besluit 
de Tweede Kamerfractie te steunen in het voornemen de deelname aan 
het kabinet voort te zetten." 

Voorafgaand aan de stemming kunnen stemverklaringen worden afgege-
ven en daar maakt een aantal partijprominenten gebruik van. De teneur 
van adviezen: er is inderdaad kritiek mogelijk, maar we hebben eruit 
gehaald wat erin zat. Zo geeft voormalig minister Roger van Boxtel toe 
dat hij aanvankelijk van mening was dat zijn partij uit de coalitie had 
moeten stappen, maar dat hij de uitleg van de partijleiding om dat niet te 
doen respecteert. Nu er een akkoord ligt, roept Van Boxtel zijn partijge-
noten op om vóór te stemmen. "Dittrich heeft er een mooi pakket uitge-
sleept voor onderwijs en de kenniseconomie. De afspraken over bestuur-
lijke vernieuwing zijn wat mager, maar we moeten het ermee doen. Het is 
te laat om ons terug te trekken." 179 Ook oud-partijleider Jan Terlouw 
geeft een positief stemadvies: "Laten we het aanvaarden, en ons niet een 
crisis laten opdringen door de oppositie. Het is in het landsbelang ei' 
doodgewoon partijbelang. Als we dit laten knakken zijn we een partij 
zonder leider en dan is de partij kapot. Dan heeft Van Thijn pas echt een 
feestdag."  8°  Als één van de weinige prominenten blijft Boete StaaL 
commissaris van de koningin in Utrecht, negatief "We laten ons nu afko-
pen, alleen omdat CDA en VVD geen verkiezingen willen. D66 word 
hier niet beter van en de geloofwaardigheid van de politiek ook niet .i 
Ook  Thom  de Graaf neemt het woord. Hij zegt "een beroerde week" ach-
ter de rug te hebben. En over het Paasakkoord is hij bepaald niet te spre-
ken. Van de gekozen burgemeester komt niets terecht, de wijziging van 
het kiesstelsel brengt de burger niet dichter bij het bestuur en de kans is  iii  

ieder geval groot dat de afspraken nooit zullen worden gerealiseerd. Maar 
ook De Graaf vindt het onverantwoord om het akkoord te verwerpen. 
"Niet dat ik het een geweldig akkoord vind, want dat is het niet op het 
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gebied van bestuurlijke vernieuwing, m 
een aantal klussen te doen heeft in dit kal 

Tot vlak voor de stemming lijkt het 
iedere individuele stem voor of tegen b 
ken. Als iedereen zijn zegje heeft gedaai 
motie van het partijbestuur in stemminl 
moer voorin de zaal. De ogen van alle aa 
rij \\aar  Hans van Mierlo opstaat en zici 
zijnde microfoon begeeft. Ook de voor 
sleirn erklaring afleggen. De spanning i 
woord neemt. Wat zal hij zeggen? Iedere 
voormalige partijleider doorslaggevend I 
de stemming. Gedurende een paar minut 
man van Nederland. "ik begrijp de  seep  
aanzien van wéér een onderzoek", zegt 
over democratische vernieuwing in het 
wel de eerste keer in al die veertig jaar, Z( 

vragen, dat de conservatieve fracties  vi  
toegeven en erkennen dat er op dit punt 
We hoeven er dus niet smalend over te d 
D66ers die in de weken voor het congre 
cratisehe vernieuwing voor D66 niet lang 

zegt dat het een prioriteit van een 
jongere leeftijd krankzinnig geworden." 
zijn stem niet aan het Paasakkoord zal oi 
men."Fn overigens ben ik van mening" 
'kroonuwelen' in onze partij verboden z 
len v orden doorgaans gestolen. Daarom' 
de vervalsingen worden gedragen.  „183  Ei 
Mierlo zegt dat het goed is, dan is het g 
kwart van de groene stemkaarten de lucht 
\ooril, ne zaal om Dittrich en Pechtold 1 
gres, oorzitter geen mogelijkheid meer  on  
te brengen zoals reglementair eigenlijk Ir 
1̀ 019eilde congres worden behandeld,  imp  
ge eongres1ede (en waarschijnlijk ook b 
er 'vel vat vraagtekens bestaan bij de pi 
hestniursinotie was reglementair, maar ha 
worden. Maar gezien de druk en de heel 
begrijpelijk dat daar verder geen probleerr 

De opluchting is groot. In de eerste  pia  
krijgt steun voor het door hem geslot 

de door hem bepleite 'brede agenda' won 
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a behaalde resultaten naar omstandig- 

periode door D66 verder zal worden 
ig van ook andere voor D66 belangrij-
cilieu, arbeids- en sociale zekerheids-
egratie, kinderopvang  etc.  
Is zodanig, maar ook het Paasakkoord 
biedt voor dualistische verhoudingen 
raal, 
n zullen voordoen zoals de Voorjaars-
a 2007 

tien in het voornemen de deelname aan 

innen stemverklaringen worden afgege-
rtijprominenten gebruik van. De teneur 
ritiek mogelijk, maar we hebben eruit 
)ormalig minister Roger van Boxtel toe 
was dat zijn partij uit de coalitie had 

iitleg van de partijleiding om dat niet te 
ord ligt, roept Van Boxtel zijn partijge-
Dittrich heeft er een mooi pakket uitge-
iseconomie. De afspraken over bestuur-
maar we moeten het ermee doen. Het is 
,,179 Ook oud-partijleider Jan Terlouw 
aten we het aanvaarden, en ons niet een 
ppositie. Het is in het landsbelang en 
e dit laten knakken zijn we een partij 
:apot. Dan heeft Van Thijn pas echt een 
einige prominenten blijft Boele Staal. 
Itrecht, negatief. "We laten ons nu afko-
) geen verkiezingen willen. D66 wordt 
'aardigheid van de politiek ook niet."' 
ord. Hij zegt "een beroerde week" ach-
Paasakkoord is hij bepaald niet te spre-
er komt niets terecht, de wijziging van 
et dichter bij het bestuur en de kans is in 
i nooit zullen worden gerealiseerd. Maar 
itwoord om het akkoord te verwerpen. 
koord vind, want dat is het niet op het 
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gebied van bestuurlijke vernieuwing, maar omdat ik vind dat D66 nog 
een aantal klussen te doen heeft in dit kabinet."82  

Tot vlak voor de stemming lijkt het nog beide kanten op te kunnen. 
Iedere individuele stem voor of tegen het akkoord kan het verschil ma-
Icen. Als iedereen zijn zegje heeft gedaan brengt de congresvoorzitter de 
motie van het partijbestuur in stemming. Maar dan ontstaat er enig ru-
moer voorin de zaal. De ogen van alle aanwezigen gaan richting de eerste 
tij, waar Hans van Mierlo opstaat en zich in de richting van de dichtstbij-
zijnde microfoon begeeft. Ook de voormalige partijleider wil nog een 
stemverklaring afleggen. De spanning is te snijden als Van Mierlo het 
woord neemt. Wat zal hij zeggen? Iedereen beseft dat de woorden van de 
voormalige partijleider doorslaggevend kunnen zijn voor de uitslag van 
(Ie stemming. Gedurende een paar minuten is Van Mierlo de machtigste 
man van Nederland, "ik begrijp de scepsis - en voel die zelf ook - ten 
aanzien van wéér een onderzoek", zegt Van Mierlo over de afspraken 
over democratische vernieuwing in het akkoord. "Maar, congres, het is 
wel de eerste keer in al die veertig jaar, zo lang als wij het woord hiervoor 
vragen, dat de conservatieve fracties van CDA en VVD op voorhand 
toegeven en erkennen dat er op dit punt iets grondig mis is in ons land. 
We hoeven er dus niet smalend over te doen." Van Mierlo haalt uit naar 
D66'ers die in de weken voor het congres hebben aangegeven dat demo-
cratische vernieuwing voor D66 niet langer een prioriteit zou moeten zijn. 
Wie zegt dat het een prioriteit van een oudere generatie is, is reeds op 

Jongere leeftijd krankzinnig geworden." Van Mierlo laat weten dat hij 
zijn stem niet aan het Paasakkoord zal onthouden. Hij zal dus voorstem-
men. "En overigens ben ik van mening", zo sluit hij af, "dat het woord 
kroonjuwelen' in onze partij verboden zou moeten worden. Kroonjuwe-

len worden doorgaans gestolen. Daarom worden ze opgeborgen en alleen 
cle vervalsingen worden gedragen."183  Een luid applaus volgt. Als Van 
Mierlo zegt dat het goed is, dan is het goed. Bij de stemming gaat drie-
kwart van de groene stemkaarten de lucht in. Journalisten verdringen zich 
voorin de zaal om Djttrich en Pechtold heen. In de chaos vindt de con-
gresvoorzitter geen mogelijkheid meer om de overige moties in stemming 
ie brengen, zoals reglementair eigenlijk moet.  184  Die moties zullen op het 
volgende congres worden behandeld, improviseert Hoekema. Bij sommi-
ge congresleden (en waarschijnlijk ook bij menig televisiekijker) blijven 
er wel wat vraagtekens bestaan bij de procedure. De stemming over de 
bestuursmotie was reglementair, maar had wel wat beter uitgelegd mogen 
worden. Maar gezien de druk en de hectiek van het congres is het wel 
begrijpelijk dat daar verder geen probleem van wordt gemaakt. 

De opluchting is groot. In de eerste plaats bij fractievoorzitter Dittrich. 
Hij krijgt steun voor het door hem gesloten akkoord en indirect ook voor 
de door hem bepleite 'brede agenda' wordt gesteund, met minder nadruk 
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op democratische vernieuwing. Dittrich: "ik heb gezegd: democratie is 
niet voor bange mensen, maar ik geef toe dat ik buitengewoon opgelucht 
was toen het congres zijn instemming verleende aan het bereikte ak-
koord." Dittrich erkent dat het voor een positieve uitkomst van de stem-
ming heel belangrijk was dat Van Mierlo verklaarde voor te stemmen. 
"Dat heeft heel veel impact gehad", verklaart hij na afloop.  185  Ook de 
kersverse minister Pechtold en de leden van het partijbestuur, die er alles 
aan hebben gedaan om de leden achter het Paasakkoord te krijgen, zijn 
opgelucht. En niet in de laatste plaats de D66-leden zelf. De partij bestaat 
nog, het kabinet kan door. Hoewel sommige media melden dat het D66-
congres het Paasakkoord heeft "omarmd", is daar geen sprake van. De 
leden van D66 zijn met tegenzin akkoord gegaan met wat de partijtop uit 
de onderhandelingen heeft gesleept, in het besef dat de problemen voor 
de partij anders waarschijnlijk nog groter zouden worden. Ze hebben 
voorgestemd voor omdat het alternatief wel eens fataal zou kunnen zijn. 

11, 

Iifeiisen hoeven zich niet te laten welgevall 
neemT waarin ze niet worden gekend, waaro 
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OPPOSITIE TEGEN HET 

De perikelen rondom de gekozen burgei 
hebben het beeld versterkt dat de regerin 
ging om deze 'kroonjuwelen' en dat de 
de rest braaf schikt naar de wensen val 
CDA en VVD. Dat beeld komt niet o 
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coalitiepartners CDA en VVD. Zo heel 
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gestemd De plannen van VVD-minist 
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)iftrich: "ik heb gezegd: democratie is 
geef toe dat ik buitengewoon opgelucht 
Inming verleende aan het bereikte ak-
or een positieve uitkomst van de stem-
in Mierlo verklaarde voor te stemmen 
ad", verklaart hij na afloop.  185  Ook de 
leden van het partijbestuur, die er alles 
achter het Paasakkoord te krijgen, zijn 
aats de D66-leden zelf.  Dc  partij bestaat 
el sommige media melden dat het D66-
omarmd", is daar geen sprake van. De 
akkoord gegaan met wat de partijtop uit 
1pt, in het besef dat de problemen voor 
iog groter zouden worden. Ze hebben 
natief wel eens fataal zou kunnen zijn. 

EI 

Partij in crisis 

t/[ensen hoeven zich niet te laten welgevallen dat de staat beslissingen voor hen 
neemt waarin ze niet 'worden gekend, waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen 
en waarin hen geen enkele keuzevrijheid wordt gelaten." 1  (Boris Dittrich in 'Op 
eng naar nieuwe solidariteit) 

OPPOSITIE TEGEN HET EIGEN KABINET 

De perikelen rondom de gekozen burgemeester en het nieuwe kiesstelsel 
hebben het beeld versterkt dat de regeringsdeelname van D66 alleen maar 
ging om deze 'kroonjuwelen' en dat de kleinste regeringspartij zich voor 
de rest braaf schikt naar de wensen van de veel grotere coalitiepartijen 
CDA en VVD. Dat beeld komt niet overeen met de werkelijkheid. De 
D66-fractie in de Tweede Kamer is zeker geen kritiekloos aanhanger van 
het kabinet. De democraten onderschrijven weliswaar de hoofdlijnen van 
het kabinetsbeleid (de noodzaak tot hervormingen in de sociale zekerheid 
en maatregelen om de economie uit het slop te halen), maar in de uitwer-
king maken de democraten opvallend vaak andere keuzes dan het kabinet. 
In de eerste twee jaar van het tweede kabinet-Balkenende heeft D66 zich 
tegen vele kabinetsvoorstellen gekeerd, en de coalitiepartners CDA en 
VVD hebben tegen diverse voorstellen van D66 gestemd. De D66-fractie 
in de Tweede Kamer verdedigt vaak in gezamenlijkheid met de andere 
partijen het kabinetsbeleid, maar staat niet minder vaak tegenover de 
coalitiepartners CDA en VVD. Zo heeft D66 zoals eerder vermeld als 
enige van de drie coalitiepartijen tegen de nieuwe Wet Kinderopvang 
gestemd. De plannen van VVD-minister Verdonk van integratiebeleid 
stuiten op structureel verzet van de D66-fractie. De democraten staan met 
hun voorstellen de bijzondere signatuur van scholen af te schaffen, de 
keuzevrijheid van ouders te vergroten en segregatie in het onderwijs te-
gen te gaan, lijnrecht tegenover coalitiepartner CDA, die de bijzondere 
positie van christelijke scholen juist wil behouden en leerlingen gedwon- 
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gen wil spreiden. D66 heeft ervoor gezorgd dat er een (zij het beperkt) zes andere kandidaten.4  Dales wil ziel 
pardon kwam voor asielzoekers, zeer tegen de zin van CDA en VVD in. van de manier waarop de partijorganis 
Het plan van minister Donner om apologie (het verheerlijken van terreur) 11mg dat het ons nog steeds niet goed 1 
strafbaar te stellen, is door de D66-fractie meteen afgewezen. Daar waar ren', zegt Dales bij zijn verkiezing tot 

regeringspartij CDA streeft naar een verdere criminalisering van drugs- veel in huis maar weten dat niet en geb 

gebruik heeft D66 juist voorgesteld om softdrugs te legaliseren. Voor hun den sve het gebrekkige organisatieniv 
plannen meer te investeren in betere jeugdopvang om te voorkomen dal werd steeds goedgepraat. Dat hoort bi 
jongeren met gedragsproblemen in gevangenissen terecht komen, hebben nooit wat geweest en dat weet je. En d 
de democraten wel steun gekregen van de oppositie, maar niet van de teel aangepakt. Nu is dat onze valku 

coalitiepartners. Tot ongenoegen van de D66-fractie schrapt het kabinet Zonder verwijten te maken, want we h 

de subsidie voor de enige homo-emancipatiebeweging die zich inzet voor naar gekeken en niets gedaan, is het nu 
het terugdringen van HIV-besmetting onder homo's. Tegelijkertijd wordt vereniging.  „5  Anders dan zijn voorgai 

het dankzij jarenlange strijd van D66 gerealiseerde euthanasiebeleid door met de inhoudelijke koers en strategie' 

de coalitiepartners weer ter discussie gesteld. En de democraten hebben wel, wat hem betreft mag het allemaal 

samen met oppositiepartij PvdA het initiatief genomen om te komen tot te redelijk. We zijn te bescheiden. Waa 

een verbod op het foldcen van nertsen. Coalitiepartners CDA en VVD neer bepalen wij de agenda zodat  an  

hebben zich hier tegen gekeerd. Het is, kortom, opmerkelijk hoe vaak de plaats van wij op hun? „6 Voorlopig za 

coalitie verdeeld is. In 2004 stemt D66 in achttien procent van de geval- vol hebben aan het managen van alle pe 

len anders dan de VVD en in negentien procent van de gevallen anders 
dan het CDA. In 2005 is dat nog meer: respectievelijk 26,5 en 27,7 pro- OP WEG NAAR NIEUW 

cent.2  Eigenlijk worden alleen de sociaaleconomische hervormingen die 
in het regeerakkoord zijn vastgelegd door de drie partijen gezamenlijk Tijdens liet partijcongres op 2 april, to 

verdedigd. Het afwijkende geluid en stemgedrag van D66 heeft uiteinde- koord, heeft fractievoorzitter Dittrich 

lijk echter weinig effect. CDA en VVD krijgen meestal steun van ofwel zLillen schrijven waarin hij zijn visie op 

de LPF of van de ChristenUnie en SGP, de twee alternatieve meerderhe- tij schetst. Het wordt een wat lange bri 

den in de Tweede Kamer. getiteld 'Op weg naar nieuwe solidarite 
De vraag is gerechtvaardigd of de democraten zich nog wel thuis voe- heid en verantwoordelijkheid'. Het ide 

len in het tweede kabinet-Balkenende. Hoe lang blijft D66 de coalitie nog door de Paascrisis; intern is het al aan 

steunen? De Tweede Kamerleden van D66 geven voortdurend tegenstrij- de Partijtop in januari 2005 (zie hoofds 

dige signalen af over hun verhouding tot het kabinet. Enerzijds spreken ze \Vens an  Dittrich en zijn fractie om de 

van 'ons kabinet', dat veel voorstellen uit het D66-verkiezingsprogramrna sociaal-liberale profiel van de partij te 

uitvoert, anderzijds vinden de D66'ers dat de conservatieve, moralistische aftreden van  Thom  de Graaf biedt Ditti 

uitstraling van vooral het CDA-smaldeel van het kabinet eigenlijk niet schap te presenteren. Dittrich noemt hei 

goed past bij de mentaliteit van het vrijzinnige D66. "Het is niet ons  idea-  teert "mijn liefdesverklaring aan D66' 

Ie kabinet", aldus Tweede Kamerlid Boris van der Ham, "het is iets cultm door Dittrich zelf, maar door een ghos 

reels, het is niet ons soort mensen." Dat vindt ook Lousewies van der voor de leden van D66 en "alle anderen 

Laan: "Het kabinet straalt zuinigheid uit in plaats van toekomstgericht~ Voelen-. 5  In de inleiding van zijn pamf 

heid. Dat terwijl D66 juist met lol en lef bezig is."3  De samenwerking in logisch getinte teksten en concrete voc 

het kabinet wordt wankelmoedig verdedigd als een verstandshuwelijk dat prograiruna verzet Dittrich zich tegen 
Nederland in zijn greep houdt: eigenlijk niet goed voelt. 

Tijdens het partijcongres op 21 mei 2005 wordt Frank Dales gekozeil 
als nieuwe partijvoorzitter. Dales, die door fractievoorzitter Dittrich is 'liet lijkt alsof Nederland in de greep 

gevraagd om zich kandidaat te stellen, wint na meerdere stemrondes van heid. Veel politici, van links en van ri 
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PARTIJ IN CRISIS 

zes andere kandidaten.4  Dales wil zich vooral richten op het verbeteren 
van de manier waarop de partijorganisatie functioneert. "ik ben van me-
ning dat het ons nog steeds niet goed lukt om de partij goed te organise-
ren", zegt Dales bij zijn verkiezing tot voorzitter. "We hebben ontzettend  
eel  in huis maar weten dat niet en gebruiken dat dus niet. Jarenlang von-

den we het gebrekkige organisatieniveau juist heel ontwapenend. Het 
werd steeds goedgepraat. Dat hoort bij ons, werd er dan gezegd. Het is 
nooit wat geweest en dat weet je. En dus werd het nooit echt fundamen-
teel aangepakt. Nu is dat onze valkuil geworden. Onze zwakke plek. 
Zonder verwijten te maken, want we hebben er allemaal bij gestaan en er 
naar gekeken en niets gedaan, is het nu tijd om echt werk te maken van de 
vereniging. "5  Anders dan zijn voorganger Pechtold zal Dales zich niet 
met de inhoudelijke koers en strategie van de partij gaan bemoeien. Hoe-
wel, wat hem betreft mag het allemaal wel wat steviger. Dales: "We zijn 
le redelijk. We zijn te bescheiden. Waar is de pit? Waar is de durf? Wan-
neer bepalen wij de agenda zodat anderen op ons moeten reageren in 
plaats van wij op hun?"6  Voorlopig zal Dales echter vooral zijn handen 
vol hebben aan het managen van alle perikelen binnen zijn partij. 

OP WEG NAAR NIEUWE SOLIDARITEIT 

Tijdens het partijcongres op 2 april, toen D66 instemde met het Paasak-
koord, heeft fractievoorzitter Dittrich toegezegd de leden een brief te 
zullen schrijven waarin hij zijn visie op de toekomstige koers van de par-
tij schetst. Het wordt een wat lange brief: een 28 pagina's tellend boekje 
getiteld 'Op weg naar nieuwe solidariteit. Pamflet voor verandering, vrij-
heid en verantwoordelijkheid'. Het idee van het pamflet is niet ontstaan 
door de Paascrisis; intern is het al aangekondigd tijdens de heisessie van 
de partijtop in januari 2005 (zie hoofdstuk 2). Het is het resultaat van de 
wens van Dittrich en zijn fractie om de koers van D66 te verleggen en het 
sociaal-liberale profiel van de partij te versterken. De crisis rondom het 
aftreden van  Thom  de Graaf biedt Dittrich het  momentum  om zijn bood-
schap te presenteren. Dittrich noemt het pamflet dat hij op 17 mei presen-
teert "mijn liefdesverklaring aan D66". Het boekje, dat overigens niet 
door Dittrich zelf, maar door een  ghost writer  is geschreven, is bedoeld 
voor de leden van D66 en "alle anderen die de noodzaak van verandering 
voelen".8  In de inleiding van zijn pamflet, dat dankzij een mix van ideo-
logisch getinte teksten en concrete voorstellen leest als een verkiezings-
programma, verzet Dittrich zich tegen de "collectieve klaagcultuur" die 
Nederland in zijn greep houdt: 

Het lijkt alsof Nederland in de greep is van cynisme en neerslachtig-
leid. Veel politici, van links en van rechts, voeden dat onbehagen. Ze 
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zeggen dat we worden overspoeld door criminaliteit. Ze benadrukken Ditirich voor staat. Maar, zo schrijft  hi  
de gevaren van immigratie. Ze doen alsof onze sociale zekerheid weten': "Veel mensen associëren D66 
wordt afgebroken. Ze zeggen dat een vrije markt slecht is voor men- naar bestuurlijke vernieuwing. Dat is aa 
sen. Of dat Nederland verdwijnt in een groter Europa. Zo bespelen ze perceptie zelf laten ontstaan. De demo( 
de ontevredenheid voor electoraal gewin. Een collectieve klaagcultuur zijn een uiting van een onderliggend, 
heeft het land bevangen. En dat moet radicaal anders. We hebben een volgehouden streven: meer zeggenscha 
nieuw, optimistisch geluid nodig. En nieuwe politiek, die de kracht gelijks leven, en dus ook meer invloed 
van mensen bevestigt. We moeten af van de futloosheid en het land hen te bieden heeft. Mensen zijn zelf 
weer activeren. De lat moet omhoog. En we moeten mensen in staat hoeven te laten welgevallen dat de staa 
stellen over die lat heen te springen, instelling dan ook, beslissingen voor h 

Nederland moet boven zichzelf uitstijgen. We moeten ophouden met gekend, waarop ze geen invloed kunne 
navelstaren, breken met het conformisme, en weer een land worden enkele keuzevrijheid wordt gelaten."" 
van initiatiefrijke en optimistische wereldburgers. Een land, waarin In zijn pamflet borduurt Dittrich ool 
solidariteit niet primair op onszelf is gericht maar op nieuwe genera-  an  zijn partij, die voor een belangrijk  
ties  en op kansarmen,  óók  over onze grenzen. Een land, waarin men- van liet tweede kabinet-Balkenende is. 
sen hechten aan hun individuele vrijheid zonder egoïstisch te zijn. Een vesleringen zoals het onderwijs, de natui 
land waarin de overheid niet meer automatisch zijn toevlucht neemt een 'grondige hervorming" van de eco: 
tot betutteling en wegkijkt van problemen, maar kansen creëert en op- zekerheid. Daarbij staat voor hem centr 
treedt. Een land dat weer vertrouwen heeft in de toekomst."9  dig  is met "de allerzwaksten", maar oi 

jongere generaties." Dittrich vindt de di 
Om dit te bereiken, acht Dittrich de "progressieve, sociaal-liberale poli- 'links' of 'rechts' is, een nutteloze. Vol 
tiek" van D66 noodzakelijk. Zijn ideaal is een samenleving waarin "de luidden van de Nederlandse politiek. Wi 
individualisering wordt voltooid" en waarin "vrije, verantwoordelijke en vatisme van links en het  conservatism  
betrokken mensen samen nieuwe samenhang tot stand brengen." Dittrich betutteling van links en de betutteling 
blijft in zijn pamflet trouw aan de politieke grondhouding die D66 al verdei veel bekende rode draden en v 
vanaf de oprichting in de genen zit: recente verkiezingsprogramma's van Th 

bijvoorbeeld "solidariteit tussen gener 
"Vanaf het begin hebben we niet het geloof, niet de staat, niet de vak- stellen zoals verhoging van de AOW, i 
bond en niet het bedrijfsleven als uitgangspunt genomen, maar de en aanpassing van de hypotheekrenteafta 
mens zelf. We zagen dat de samenleving veranderde en hebben altijd Op liet pamflet van Dittrich moet eei 
keuzevrijheid en individuele ontplooiing centraal gesteld. We zijn  an-  Uitkomst daarvan zal worden samengeb, 
ti-ideologisch, omdat we vinden dat dogmatische wereldbeelden en de standpunten van D66 voor de middel] 
levensopvattingen leiden tot verkeerde oplossingen. Tot verstarring, discussie wordt een speciale web 
en soms tot extremisme en fundamentalisme. We willen problemen \V\v nieuwesolidariteit.nl. Partijvoorzi 
oplossen door een zakelijke beoordeling te maken van de feiten die oor het hele proces. Dales: "De discus 
voorliggen, niet door uit te gaan van rigide overtuigingen die geen re- 11119erc termijn willen we deze zomer v 
kening houden met de omstandigheden en met de verschillen tussen \enhieu\vingsclubs die D66 rijk is. Op b 
mensen." 10 m11 auler worden aangeleverd, willen we 1 

flieu\vend manifest dat een stevige socia 
Hoewel Dittrich eerder heeft aangegeven af te willen van de "fixatie" vat) Uitdagingen waar Nederland voor staa 
D66 op democratische vernieuwing en dit thema in het pamflet ook  mill-  manifest zal komen, is het resultaat ni 
der prominent naar voren komt, maakt het streven naar democratisering stond 

-- liet gevolg van een ontspoord 
het wel degelijk deel uit van het kerngedachtegoed waar D66 volgens 
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PARTIJ IN CRISIS 

Dittrich voor staat. Maar, zo schrijft hij, D66 is méér dan haar 'kroonju-
\velen: "Veel mensen associëren D66 bijna uitsluitend met een streven 
naar bestuurlijke vernieuwing. Dat is aan onszelf te wijten: we hebben die 
perceptie zelf laten ontstaan. De democratische 'kroonjuwelen' van D66 
zijn een uiting van een onderliggend, en door de jaren heen consequent 
volgehouden streven: meer zeggenschap van mensen over hun eigen da-
eelijks leven, en dus ook meer invloed en controle op wat hün overheid  
lien  te bieden heeft. Mensen zijn zelfstandige individuen die zich niet 
hoeven te laten welgevallen dat de staat, of welke andere ondoorzichtige 
instelling dan ook, beslissingen voor hen neemt waarin ze niet worden 
gekend, waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen en waarin hen geen 
enkele keuzevrijheid wordt gelaten." 

In zijn pamflet borduurt Dittrich ook voort op de hervormingsagenda  
an  zijn partij, die yoor een belangrijk deel ook de hervormingsagenda  
an  het tweede kabinet-Balkenende is. Zo pleit hij voor "langetermijnin-

vesteringen zoals het onderwijs, de natuur en de kenniseconomie" en voor 
een "grondige hervorming" van de economie, de overheid en de sociale 
zekerheid. Daarbij staat voor hem centraal dat solidariteit niet alleen no-
dig is met "de allerzwaksten", maar ook "van de babyboomers met de 
jongere generaties." Dittrich vindt de discussie over de vraag of D66 nou 
links' of 'rechts' is, een nutteloze. Volgens hem vormt D66 "het radicale 

midden van de Nederlandse politiek. Wij zetten ons af tegen het conser-
atisme van links en het conservatisme van rechts. Wij strijden tegen 

betutteling van links en de betutteling van rechts." Het pamflet bevat 
verder veel bekende rode draden en voorstellen die bekend zijn uit de 
recente verkiezingsprogramma's van D66, maar ook nieuwe ideeën over 
bijvoorbeeld "solidariteit tussen generaties", en vooruitstrevende voor-
stellen zoals verhoging van de AOW, versoepeling van het ontslagrecht 
en aanpassing van de hypotheekrenteaftrekJ2  

Op het pamflet van Dittrich moet een partijbrede discussie volgen. De 
uitkomst daarvan zal worden samengebracht in een manifest, met daarin 
de standpunten van D66 voor de middellange termijn. Voor de partijbrede 
discussie wordt een speciale website in het leven geroepen: 
\vww.nieuwesolidariteit.nl. Partijvoorzitter Dales is verantwoordelijk 
voor het hele proces. Dales: "De discussie over de standpuntbepaling op 
langere termijn willen we deze zomer voeren met alle leden, platforms en 
vernieuwingsclubs die D66 rijk is. Op basis van alle bijdragen die op deze 
manier worden aangeleverd, willen we komen tot een inspirerend en ver-
nieuwend manifest dat een stevige sociaal-liberale antwoord vormt op de 
uitdagingen waar Nederland voor staat.  „13  Hoewel er uiteindelijk een 
manifest zal komen, is het resultaat niet wat de democraten voor ogen 
stond het gevolg van een ontspoord proces dat typerend is voor het 
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totale gebrek aan regie en eensgezindheid dat D66 anno 2005 parten ingediend. Het bestuur is zich ervan 
speelt, door het bestuur gewenste besluitvom 

drukken' en maakt zich daar ook wel s 
MANIFEST WORDT EEN FIASCO ne stukken: "Op alle mogelijke manier( 

de leden toe duidelijk worden gemaal 
Het proces dat tot het manifest moet leiden komt pas laat op gang, waar- stuurgroep er alles aan doen om recht t 
door de projectgroep binnen een paar weken een concept-manifest moet ten van elk lid, alles in het werk stellen 
opstellen.  14  Bovendien valt deze periode midden in de zomervakantie. ren en dat we in dit bijzondere geval de 
Over de procedure rondom de vaststelling van het manifest ontstaat  bin-  Terwijl het landelijk bestuur zich he 
nen de top van D66 een hoop gedoe, veroorzaakt door mismanagement. hei manifest ongeschonden door het cc 
gebrekkige communicatie en onderling wantrouwen. Dat begint al bij  dc  projectgroep die het manifest opstelt 
wijze waarop het landelijk bestuur het op te stellen manifest door hei manifest tijdig gereed te hebben. Als h 
congres wil laten vaststellen. De bedoeling is om dit tijdens het najaars- intern wordt verspreid, gaat iedereen d 
congres op 5 november te doen. Conform de reglementen hebben de le- mee bemoeien. De passage over het I 
den het recht om moties en amendementen in te dienen. Het landelijk actuele agenda van minister Pechtold, r 
bestuur is echter bang "dat het aangeboden document 'stuk' geamendeerd  dc  passage over economie en milieu 
wordt, dat er dermate grote concessies worden gedaan, dat het geen recht Weinig van zijn eigen pamflet in het stu 
meer doet aan de gepresenteerde tekst en dat er dus iets uit komt, waar de zou ontstaan, was door de projectgroe 
partij onvoldoende achter kan staan.  „15  Het bestuur wil daarom dat de feit dat er - terwijl het proces al in ce 
leden niet voorafgaand aan het congres allerlei wijzigingsvoorstellen partijtop geen overeenstemming blijkt 
kunnen indienen, maar dit beperken tot het congres zelf. Tijdens parallel- eruit zou moeten zien. Bij de stuurgroQ 
le deelsessies kunnen de verschillende delen van het manifest worden is, bestaan op dat moment totaal ven 
besproken, waarna per deelsessie de 'majeure punten' plenair ter besluit- fundamentele vragen: waar is het mai 
vorming worden voorgelegd. 

 16  Deze procedure is echter in strijd met de moet liet moet ingedeeld, is het de bed 
reglementen: deelbijeenkomsten mogen op een congres alleen moties presenteren of juist een paar speerpunt 
indienen en geen amendementen. Ieder lid heeft dezelfde rechten en die strijdige verwachtingen: enerzijds wil 
worden door gelijktijdige deelsessies ondergraven als die sessies besluit- D66-kiezersgroep verbreden, anderzijdm 
vormend zijn (een lid kan immers niet op meerdere plekken tegelijk zijn). te maken, ook als dat betekent dat een 
Het landelijk bestuur oppert daarom op het congres uit te leggen waarom gaat met goed samen. En terwijl Brink 
het in dit geval van de regels wil afwijken (aard van het manifest, tijds- Wij St Dittrich op de politieke haalbaarh( 
druk van het traject) en het congres daarvoor toestemming te vragen. Over het traject dat tot een manifes 
Volgens de besluitvormingscommissie (de reglementenwaaithond van de op dat moment al veel onvrede. Het is 
partij) kan dat echter ook niet: het landelijk bestuur kan het congres niet Van de Partij niet bij machte is het pr( 
vragen om de reglementen tijdelijk buiten werking te stellen. 17 stukken blijkt dat het bestuur het geve 

Hierop wordt besloten dat er toch voorafgaand aan het congres moties roep om inspraak volgens de D66-re 
en amendementen kunnen worden ingediend. Deze zullen tijdens het enerzijds en de geringe ruimte voor 
congres in deelsessies worden besproken en de deelsessies zullen eeil fractie/bewindslieden."9  In het laatste 
stemadvies geven aan het plenaire congres. Om het ingewikkeld te maken oorzaak waarom het traject spaak loopt 
wil het landelijk bestuur toch een "aangepast congresreglement", dat het liet landelijk bestuur en Tweede Kan 
mogelijk maakt een "niet-amendeerbare inleiding" vast te stellen, tien accepteert niet de inhoudelijk leidendm 
hoofdstukken waarop alleen "majeure amendementen (dus inhoudelijke accepteert de inhoudelijke leiding (en p 
en niet tekstuele)" kunnen worden ingediend, en tien "scherp geforn1Th blijkt uit de stukken .20  Dat de onderlin 
leerde conclusies" waarover alleen "majeure moties" kunnen worde" Ui de weg staan, blijkt ook uit het feit 
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ezindheid dat D66 anno 2005 parten ingediend. Het bestuur is zich ervan bewust dat ze het manifest en de 
door het bestuur gewenste besluitvormingsprocedure 'erdoor probeert te 
drukken en maakt zich daar ook wel wat nerveus over, zo blijkt uit inter- 

ORDT EEN FIASCO 11e stukken: "Op alle mogelijke manieren moet in het publiciteitsplan naar 
de leden toe duidelijk worden gemaakt, dat het landelijk bestuur en de 

Det leiden komt pas laat op gang, waar- stuurgroep er alles aan doen om recht te doen aan de democratische rech- 
paar weken een concept-manifest moet ten van elk lid, alles in het werk stellen om optimale inspraak te  organise- 
periode midden in de zomervakantie, ren en dat we in dit bijzondere geval de regels flexibel willen hanteren."18  

;tstelling van het manifest ontstaat  bin-  Terwijl het landelijk bestuur zich het hoofd breekt over een manier om 
doe, veroorzaakt door mismanagement, liet manifest ongeschonden door het congres te krijgen, wordt er door de 
rling wantrouwen. Dat begint al bij de projectgroep die het manifest opstelt hard gewerkt om het concept- 
ur het op te stellen manifest door het manifest tijdig gereed te hebben. Als het eerste concept van het manifest 
bedoeling is om dit tijdens het najaars- intern wordt verspreid, gaat iedereen die er toe doet in de partij, zich er- 
onform de reglementen hebben de le- mee bemoeien. De passage over het kiesstelsel moet eruit vanwege de 

ndementen in te dienen. Het landelijk actuele agenda van minister Pechtold, minister Brinkhorst heeft kritiek op 
[geboden document 'stuk' geamendeerd de passage over economie en milieu en fractievoorzitter Dittrich ziet te 
5sies worden gedaan, dat het geen recht weinig van zijn eigen pamflet in het stuk terug. Dat er de nodige discussie 
±st en dat er dus iets uit komt, waar de zou ontstaan, was door de projectgroep wel voorzien. Vervelender is het  
tan."  5  Het bestuur wil daarom dat de feit dat er - terwijl het proces al in een vergevorderd stadium is - in de 
congres allerlei wijzigingsvoorstellen partijtop geen overeenstemming blijkt te bestaan over hoe het manifest 

ru tot het congres zelf. Tijdens parallel- eruit zou moeten zien. Bij de stuurgroep, die op 1 september weer bijeen 
ilende delen van het manifest worden is, bestaan op dat moment totaal verschillende beelden over de meest 
de 'majeure punten' plenair ter besluit- fundamentele vragen: waar is het manifest eigenlijk voor bedoeld, hoe 
ze procedure is echter in strijd met de moet het moet ingedeeld, is het de bedoeling een 'brede D66-agenda' te 
mogen op een congres alleen moties presenteren of juist een paar speerpunten te kiezen? Ook leven er tegen- 
Ieder lid heeft dezelfde rechten en die strijdige verwachtingen: enerzijds wil de stuurgroep met het manifest de 
des ondergraven als die sessies besluit- D66-kiezersgroep verbreden, anderzijds is er behoefte om scherpe keuzes 
niet op meerdere plekken tegelijk zijn). te maken, ook als dat betekent dat een deel van de achterban afhaakt. Dat 
m op het congres uit te leggen waarom gaat niet goed samen. En terwijl Brinithorst pleit voor radicalere keuzes, 
afwijken (aard van het manifest, tijds- wijst Dittrich op de politieke haalbaarheid. 
gres daarvoor toestemming te vragen. Over het traject dat tot een manifest moet leiden, bestaat binnen D66 
issie (de reglementenwaakhond van de op dat moment al veel onvrede. Het is duidelijk dat het landelijk bestuur 
t landelijk bestuur kan het congres niet van de partij niet bij machte is het proces goed te managen. Uit interne 
buiten werking te stellen. 17 stukken blijkt dat het bestuur het gevoel heeft "klem te zitten tussen de 

ch voorafgaand aan het congres moties roep om inspraak volgens de D66-reglementen en een luisterend oor 
m ingediend. Deze zullen tijdens het enerzijds en de geringe ruimte voor input/invloed uitoefenen richting 
sproken en de deelsessies zullen een fractie/bewindslieden."9  In het laatste deel van die zin schuilt de ware 
congres. Om het ingewikkeld te maken oorzaak waarom het traject spaak loopt: er is sprake van een strijd tussen 
"aangepast congresreglement", dat het het landelijk bestuur en Tweede Kamerfractie van D66. "Het bestuur 
eerbare inleiding" vast te stellen, tien accepteert niet de inhoudelijk leidende rol van de fractie en de fractie 
eure amendementen (dus inhoudelijke accepteert de inhoudelijke leiding (en processturing) van het  LB  niet", zo 
n ingediend, en tien "scherp geformu- blijkt uit de stukken .20  Dat de onderlinge verhoudingen een goed proces 
en "majeure moties" kunnen worden in de weg staan, blijkt ook uit het feit dat de stuurgroep die het hele pro- 
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ces begeleidt, alleen op papier wordt voorgezeten door partijvoorzitter Tweede Kamerfractie en de bewindsi 
Dales; in de praktijk zit fractievoorzitter Dittrich de stuurgroepvergade- gractievoorzitter Dittrich heeft de leidin 
ringen voor. 2  Dales is geen partij voor de politieke zwaargewichten  bin-  Begin 2006 ligt er een nieuw mar 
nen de partijtop. "De positie van Frank (Dales - MvdL) werd vanaf het verhaal geworden, dat weinig ondersi 
begin door fractie en bewindslieden ondermijnd", aldus bestuurslid Mark kritiek. "De club die dat manifest moes 
Sanders. "Niemand zag hem als serieuze partij met een eigen verant- Frank van  Mil,  medewerker van het 1< 
woordelijkheid. Hij was boodschappenjongen richting de opstandige was duidelijk wat als een onvermijdel 
achterban. Als het bestuur besluiten nam die de fractie of het bewindslie- wat een door D66 gewenste ontwikkeli 
denoverleg onwelgevallig waren, dan werden die gewoon overruled. „22 iets wilden. Ongelooflijk. Niet dat di 

Terwijl de spanningen oplopen, gaat de projectgroep die aan het mani- omdat er niet kritisch over werd  nag  
fest werkt, gewoon door. Begin september worden 'inloopavonden' ge- van de programmacommissie: "Het w 
houden om de diverse platforms in de partij de gelegenheid te stellen zich tijdschriftenverhaal. Heel onevenwicht 
over het concept-manifest uit te spreken en suggesties aan te dragen. Me- ten, maar ook een gebrek aan diepgal 
dio september buigt het landelijk bestuur zich over het concept-manifest. kabinet zou kunnen schaden. "29  Het 
En dan gaat het mis. Een aantal bestuursleden heeft forse kritiek. Het reden om uit de projectgroep te stappe 
manifest zou "radicaler en korter" moeten, er zou onvoldoende "visie op het nieuwe manifest af en overweegt b 
het Nederland van de toekomst" uit spreken en "niet vernieuwend" zijn. het hele manifest-project te trekken. I 
Het bestuur verwijst het concept-manifest naar de prullenmand en daar- Nadat er in het bewindspersonenoverl 
mee is de kans op behandeling tijdens het najaarscongres verkeken. Op ten het afgesproken traject te vervolgei 
het laatste moment wordt het hele plan omgegooid: in plaats van een congres te laten vaststellen.  30  Dat man 
manifest zal op het najaarscongres slechts een 'discussiestuk' worden gekomen en weliswaar een logisch ve: 
besproken en pas volgend jaar zal er alsnog een manifest komen.  24  "Het maar het bevat ten opzichte van dat pan 
manifest is te belangrijk om in een strak tijdpad te persen", zo verdedigt de democraten niet het nieuwe perspe 
partijvoorzitter Dales het besluit. "De leden moeten alle gelegenheid krij- Het is een voortzetting van de door 
gen om hun visie te geven als input voor de D66-visie. En met elkaar koers en bevat niet de vernieuwende 
hierover discussiëren. We gebruiken hiervoor het congres in Delft. De D66 veer  unique selling  points versch 
uitkomsten van het najaarscongres worden gebruikt om, samen met de al democraten te stemmen. En dat is wel 
geleverde reacties, een conceptmanifest op hoofdlijnen te presenteren. ogen van veel kiezers haar geloofwaai 
Tijdens het voorjaarscongres in 2006 wordt dit manifest besproken en niepeilingen scoren de democraten al 
vastgesteld. „25 uitzicht op verbetering. 

Terwijl de meeste betrokkenen inmiddels behoorlijk gefrustreerd zijn 
over de moeizame gang van zaken, begint het proces in feite weer van BEWEGINGEN VAN  ON'  
voren af aan. Een nieuwe projectgroep begint eind 2005 met het schrijven 
van een nieuw concept-manifest. In het vervolg van het traject is de 'poli- Over dat gebrek aan perspectief mak 
tiek leider' de voorzitter van de stuurgroep. Daarmee heeft de Tweede toenemende mate zorgen. In augustus 
Kamerfractie het initiatief weer naar zich toegetrokken, wat weer tot irri- ruste D66'ers op initiatief van de H 
tatie in het landelijk bestuur leidt. Het bestuur meent dat partijvoorzitter Samen om te praten over de toekomst 
Dales die rol zou moeten blijven vervullen. Het bestuur staat immers San zaken rondom een aantal standpui 
"voor het partijbelang op langere termijn", terwijl de Tweede Kamer- onder meer over het boren naar gas in c 
leden, zo menen bestuursleden "wellicht hun eigen belangen op korte een generaal pardon voor uitgeprocedi 
termijn in het manifest zullen proberen te krijgen. "26  Maar het bestuur leden zijn allemaal in de lokale  pout  
krijgt niet zijn zin: in de stuurgroep blijven het landelijk bestuur, de aangesproken op het landelijke beleid 
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wordt voorgezeten door partijvoorzitter 
'oorzitter Dittrich de stuurgroepvergade-
ij voor de politieke zwaargewichten  bin - 
i Frank (Dales - MvdL) werd vanaf het 
Jen ondermijnd", aldus bestuurslid Mark 
s serieuze partij met een eigen verant-
;chappenjongen richting de opstandige 
ten nam die de fractie of het bewindslie-
dan werden die gewoon overruled. „22  

:n, gaat de projectgroep die aan het maui-
september worden 'inloopavonden' ge-

in de partij de gelegenheid te stellen zich 
;preken en suggesties aan te dragen. Me-

bestuur zich over het concept-manifest. 
1 bestuursleden heeft forse kritiek. Het 
r" moeten, er zou onvoldoende "visie op 
uit spreken en "niet vernieuwend" zijn: 
t-manifest naar de prullenmand en daar-
tijdens het najaarscongres verkeken. Op 
iele plan omgegooid: in plaats van een 
lres slechts een 'discussiestuk' worden 
al er alsnog een manifest komen.24  "Het 
en strak tijdpad te persen", zo verdedigt 
"De leden moeten alle gelegenheid kri-

input voor de D66-visie. En met elkaar  
Liken  hiervoor het congres in Delft. De 
es worden gebruikt om, samen met  dc  al 
manifest op hoofdlijnen te presenteren 
2006 wordt dit manifest besproken en 

m inmiddels behoorlijk gefrustreerd zijn 
een, begint het proces in feite weer 'van 
groep begint eind 2005 met het schrijven 
In het vervolg van het traject is de 'poli-
stuurgroep. Daarmee heeft de Tweede 

iaar zich toegetrokken, wat weer tot irn-
Ft. Het bestuur meent dat partijvoorzitter 
en vervullen. Het bestuur staat immers 
re termijn", terwijl de Tweede Kamer-
"wellicht hun eigen belangen op korte 
roberen te krijgen.  „26  Maar het bestuur 
groep blijven het landelijk bestuur, de  

Tweede Kamerfractie en de bewindspersonen vertegenwoordigd, maar 
fractievoorzitter Dittrich heeft de leiding. 27 

Begin 2006 ligt er een nieuw manifest. Het is een nogal algemeen 
verhaal geworden, dat weinig onderscheidend is. Opnieuw is er forse 
kritiek. "De club die dat manifest moest schrijven was zo visieloos", zegt 
Frank van  Mil,  medewerker van het Kenniscentrum van D66. "Nergens 
was duidelijk wat als een onvermijdelijke ontwikkeling werd gezien en 
vat een door D66 gewenste ontwikkeling was. Nergens stond waarom we 
iets wilden. Ongelooflijk. Niet dat die mensen niet goed waren, maar 
omdat er niet kritisch over werd nagedacht.  „28  Joris  Backer,  voorzitter 
van de programmacommissie: "Het was niks. Het was waardeloos, een 
tijdschriftenverhaal. Heel onevenwichtig, best een paar aardige gedach-
ten, maar ook een gebrek aan diepgang en vooral niets zeggen dat het 
kabinet zou kunnen schaden  .„29  Het concept-manifest is voor  Backer  
reden om uit de projectgroep te stappen. Ook het landelijk bestuur keurt 
het nieuwe manifest af en overweegt begin maart om de stekker maar uit 
liet hele manifest-project te trekken. Maar dat wil de fractie weer niet. 
Nadat er in het bewindspersonenoverleg over is gesproken, wordt beslo-
ten het afgesproken traject te vervolgen en het manifest op het voorjaars-
congres te laten vaststellen.  30  Dat manifest is in kleine kring tot stand is 
gekomen en weliswaar een logisch vervolg op het pamflet van Dittrich, 
maar het bevat ten opzichte van dat pamflet weinig nieuws. Het stuk biedt 
de democraten niet het nieuwe perspectief dat de partij zo nodig heeft. 
Het is een voortzetting van de door Dittrich ingezette sociaal-liberale 
koers en bevat niet de vernieuwende, onderscheidende boodschap die 
D66 weer  unique selling  points verschaft, redenen voor kiezers om op de 
democraten te stemmen. En dat is wel wat nodig is voor de partij die in de 
ogen van veel kiezers haar geloofwaardigheid heeft verloren. In de opi-
niepeilingen scoren de democraten al geruime tijd stabiel laag, zonder  
iii  tzicht op verbetering. 

BEWEGINGEN VAN ONTEVREDEN LEDEN 

Over dat gebrek aan perspectief maken twee groepen D66'ers zich in 
toenemende mate zorgen. In augustus 2004 komt een groep van veront-
ruste D66'ers op initiatief van de Hoornse wethouder Arthur Helling 
samen om te praten over de toekomst van de partij. Aanleiding is de gang 
van zaken rondom een aantal standpunten van de Tweede Kamerfractie, 
onder meer over het boren naar gas in de Waddenzee en het uitblijven van 
een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De verontruste 
leden zijn allemaal in de lokale politiek actief en worden voortdurend 
aangesproken op het landelijke beleid van de partij. Ze hebben "last van 
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Den Haag" en kijken enigszins "wanhopig" uit naar de gemeenteraads-
verkiezingen in 2006.31 

De groep leden, die zichzelf de 'Rebellenclub' noemt, maakt zich 
zorgen over de koers van D66 en vindt dat de partij door de deelname aan 
het tweede kabinet-Balkenende teveel naar 'rechts' is opgeschoven. Ook 
de individualisering van de samenleving en de privatisering van over-
heidsdiensten is de Rebellen een doom in het Oog. "Het roer moet om". 
zo concluderen de rebellen in een manifest getiteld 'Een aanzet om te 
komen tot smeerolie in de "linker buitenboordmotor", waarmee ze de 
discussie over de toekomst van D66 willen aanzwengelen. 

"De zorg voor hen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, dreigt 
op een te laag niveau terecht te komen. Afslanking en verschraling 
van de sociale zekerheid leiden tot irritatie en frustratie, nog versterkt 
door de graaicultuur die zich in het bedrijfsleven en ook aan de top 
van sommige ministeries heeft ontwikkeld. Juist wij hebben wel mee-
gewerkt aan de vorming van die zakelijke en kille samenleving. Ons 
sociale en groene imago verbleekt als sneeuw voor de zon. 

Onder invloed van de niet te stoppen individualisering en ontzuiling 
verhardt en verruwt de samenleving steeds verder. Het individu krijgt 
meer aandacht, het collectief minder. Door grotere welvaart en mobili-
teit zijn wij onafhankelijker, vrijer en minder gebonden. Ieder zorgt 
primair voor zich zelf en bekommert zich minder om de kwaliteit van 
de samenleving als geheel. Dit uit zich ook in onze maatschappelijke 
structuren: overheidsdiensten worden geprivatiseerd, collectieve so-
ciale voorzieningen worden aan de markt overgelaten, instellingen 
voor onderwijs en zorg moeten gaan concurreren. „32 

De Rebellenclub schrijft dat de profilering van D66 op het gebied vail 
onderwijs en innovatie een te smalle en "abstracte" profilering is "die ten 
koste is gegaan van ons groene en sociale gezicht.". De rebellen willen 
breken met wat zij "het sociaal destructieve karakter van het kabinet Bal-
kenende  II"  noemen. Daartoe dient D66 "radicalere standpunten" in te 
nemen "om het merk 'D66' weer herkenbaar te laten zijn." Maar bovenal. 
zo blijkt uit het manifest, willen de leden van de Rebellenclub dat D66 
afstand neemt van de door hen ervaren 'rechtse' koers en haar 'sociale 
gezicht' weer laat zien, "voortbouwend op onze fundamenten van sociaal-
liberalisme en vrijzinnige democratie".  33  Tijdens congres in Nijkerk OP 

21 mei 2005 biedt Arthur Helling namens de Rebellenclub het manifest 
aan fractievoorzitter Dittrich aan. Na het congres wordt de RebellenciLib 
ontbonden. 

Na de Rebellenclub dient zich in de zomer van 2005 nog een tweede 
beweging binnen D66 aan: 'Vernieuwing Na'66'. De naam van deze 

PARTIJ IN Cl 

eriiieuwingsbeweging verwijst niet alle 
opgericht, maar vooral naar het feit dat 
ni dit jaartal zijn geboren. De bewegir 
worden ook jonge leden van andere af 
volgens de jonge leden hard aan vernieu 
betreft terug in de partij en de groep jon 
re koers.  „34  Ze vinden dat het beeld var, 
'de partij van de bestuurlijke vemieuwin 
een'brede sociaal-liberale agenda' zien 
D66'ers steunen de voorstellen die Dittr 
Volgens 'Vernieuwing Na'66' moet D( 
worden "die radicale voorstellen durft 
gezien weer potentie krijgt".  31  Maar de 
me' in de partij. Onder de titel 'Geborej 
den' schrijven de 'Na '66'ers zelf een 
jongere generatie willen verwoorden.3  
vijf thema's: onderwijs en innovatie, ni 
wikkeling,  rechtszekerheid en minder bi 
renbeweging allerlei ideeën over het vei 
partij': campagne voeren, leden mobilis 
Ze organiseren daarvoor centrale bijeenk 
de D66-afdelingen. 'Na'66' zal uiteinde] 
diverse initiatiefnemers zullen binnen 
gaan bekleden als bestuurslid, raadslid of 

BIJNA KABINET 

De nieuwe minister voor Bestuurlijke  Vi  
gaat voortvarend van start. Hij wil nog  vi  
pakket aan voorstellen naar de Tweede F 
dige (1rive", zo zegt hij in een intervie 
van  Thom  de Graaf— MvdL) was ik zo t 
Maar die verslagenheid zette zich snel or 
laat ik niet gebeuren, ook niet voor de 
131a11nen aan de ministerraad voorlegt, I 
grote bezwaren te bestaan tegen de VOO 

Vooral de CDA-ministers in het kabinet 
komen dat Pechtold snel resultaat boekt, 
talent is, dat zien ze bij het CDA en de 
men dat de nieuwe D66-minister  success  
treden maakt Pechtold kennis met de hal 
langeti Hoewel de D66'er als gemeeni 
meestei ruime politieke en bestuurlijke 
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'wanhopig" uit naar de gemeenteraads- 

de 'Rebellenclub' noemt, maakt zich 
vindt dat de partij door de deelname aan 
-veel naar 'rechts' is opgeschoven. Ook 
.enleving en de privatisering van over-
doom in het Oog. "Het roer moet oni', 

en manifest getiteld 'Een aanzet om te 
:er buitenboordmotor", waarmee ze de 
66 willen aanzwengelen. 

voor zichzelf kunnen zorgen, dreigt 
te komen. Afslanking en verschraling 
tot irritatie en frustratie, nog versterkt 

n het bedrijfsleven en ook aan de top 
ontwikkeld. Juist wij hebben wel mee~  
ie zakelijke en kille samenleving. Ons 
kt als sneeuw voor de zon. 
;toppen individualisering en ontzuiling 
ving steeds verder. Het individu krijgt 
nder. Door grotere welvaart en mobili-
rjer en minder gebonden. Ieder zorgt 
amert zich minder om de kwaliteit van 
uit zich ook in onze maatschappelijke 
vorden geprivatiseerd, collectieve so- 
m de markt overgelaten, instellingen 
gaan concurreren. „32 

profilering van D66 op het gebied van 
alle en "abstracte" profilering is "die ten 
en sociale gezicht.". De rebellen willen 
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\ rnieuwingsbeweging verwijst niet alleen naar het jaartal waarin D66 is 
opgericht, maar vooral naar het feit dat de jonge leden van de beweging 

a dit jaartal zijn geboren. De beweging start in Utrecht, maar al snel 
worden ook jonge leden van andere afdelingen betrokken. De partij is 
volgens de jonge leden hard aan vernieuwing toe. Het  élan  moet wat hen 
betreft terug in de partij en de groep jonge D66'ers willen "echt een ande-
re koers ."34  Ze vinden dat het beeld van D66 teveel wordt vernauwd tot 
de partij van de bestuurlijke vernieuwing' en zouden liever een D66 met 

een 'brede sociaal-liberale agenda' zien. Met andere woorden: de jonge 
D66'ers steunen de voorstellen die Dittrich in zijn pamflet heeft gedaan. 
Volgens 'Vernieuwing Na'66' moet D66 "een allround liberale partij" 
v orden "die radicale voorstellen durft te doen", zodat D66 "electoraal 
gezien weer potentie krijgt".  35  Maar de Na'66'ers "proeven veel cynis-
me" in de partij. Onder de titel 'Geboren na '66: wat wij belangrijk yin-
clan' schrijven de 'Na '66'ers zelf een 

3 
 pamflet, waarin ze de visie van de 

jongere generatie willen verwoorden.Daarbij concentreren ze zich op 
vijf thema's: onderwijs en innovatie, nieuwe solidariteit, duurzame ont- 
w ikkeling, rechtszekerheid en minder bureaucratie. Ook heeft de jonge-
renbeweging allerlei ideeën over het verbeteren van de 'verkoop van de 
partij': campagne voeren, leden mobiliseren en activiteiten organiseren. 
Ze organiseren daarvoor centrale bijeenkomsten en bezoeken verschillen-
de D66-afdelingen. 'Na'66' zal uiteindelijk een stille dood sterven, maar 
diverse initiatiefnemers zullen binnen enkele jaren in Utrecht posities 
gaan bekleden als bestuurslid, raadslid of wethouder namens D66. 

BIJNA KABINETSCRISIS 

De nieuwe minister voor Bestuurlijke Vernieuwing, Alexander Pechtold, 
gaat voortvarend van start. Hij wil nog voor het zomerreces van 2005 een 
pakket aan voorstellen naar de Tweede Kamer sturen. "ik heb een gewel-
dige drive", zo zegt hij in een interview. "Dit voorjaar (na het aftreden 
van  Thom  de Graaf— MvdL) was ik zo teleurgesteld. Een enorme woede. 
l' I aar die verslagenheid zette zich snel om in nieuwe ambitie. ik dacht: dit 
laat ik niet gebeuren, ook niet voor de partij ."37  Maar als Pechtold zijn 
plannen aan de ministerraad voorlegt, blijken er bij de coalitiepartners 
grote bezwaren te bestaan tegen de voorstellen van de nieuwe minister. 
Vooral de CDA-ministers in het kabinet verzetten zich. 38  Zij willen voor-
komen dat Pechtold snel resultaat boekt. Want dat Pechtold een politiek 
latent is, dat zien ze bij het CDA en de VVD ook. Ze willen dus voorko-
uien dat de nieuwe D66-minister succesvol is. Drie maanden na zijn aan-
treden maakt Pechtold kennis met de harde macht van de gevestigde be-
langen. Hoewel de D66'er als gemeenteraadslid, wethouder en burge-
meester ruime politieke en bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, is het 
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politieke 'spel' dat in Den Haag wordt gespeeld toch even wennen. "Er maakt Pechtold duidelijk. De D66'er 
komen krachten los dat ik denk: nou nou.....vertelt Pechtold in een inter- 'torentjesoverleg' plaats vindt. Daar v 
view in de Volkskrant. "Je voelt het. De belangen zijn gigantisch. De streken, althans zo lijkt het. De top van 
bestaande machtsstructuren verzetten zich. „39 ge orden, bij de torentjesoverleggen 

Een reeks 'torentjesoverleg' volgt. Pechtold: "In de tekst van het zijn de echte tegenstanders van de der 
Paasakkoord zaten heel veel ontsnappingsmogelijkheden en dingen die lei, de CDA'ers Donner en Verhagen 
voor meerdere uitleg vatbaar waren. Het referendum stond in het Paasak- dag  de ministerraad bijeen komt, ligi 
koord, maar dat werd weer teruggedrongen. Door het CDA, de VVD dwars.  86  Pechtold heeft het helemaal g 
bemoeide zich er niet mee. In de onderraad van de ministerraad liep ik al CDA-collega en eist een beslissing o 
snel vast. ik werd een paar keer teruggestuurd en daardoor begon de tijd lvlaar Donner is vastberaden: hij weigi 
te dringen." 40 Een complicerende factor voor Pechtold is dat hij niet kan van de voorstellen: de invoering van h 
rekenen op de steun van de voorzitter van de ministerraad, premier Bal- ging van de procedure om de grond kA  
kenende. Die ontwijkt de discussie met Pechtold: de D66-minister moet lopen hoog op. Zowel Pechtold als D( 
zijn ideeën maar met minister Donner bespreken.  41  "Als ik belde zei hij: kwestie is van buigen of barsten. Opr 
vraag maar aan Donner", aldus Pechtold. "Maar ik praat nog liever tegen over de portefeuille Bestuurlijke  Vern  
de eikenhouten deur van de Trêveszaal, daarin zit waarschijnlijk meer akkoord te gaan met de plannen van P 
beweging dan in Donner. 02 Als Pechtold en Donner tegelijkertijd op om zich daarbij neer te leggen. De voor: 
Curaçao zijn, bespreken ze Pechtold's plannen. Op het terras van hun Balkenende, houdt zich ondertussen ge 
hotel bereiken Pechtold en Donner overeenstemming over een pakket met zijn taak om de dreigende breuk in zijn 
onder meer de instelling van een burgerforum, invoering van het referen- ren lopen zo hoog op dat CDA-minist 
dum en vereenvoudiging van de grondwetsherziening. Maar na terugkeer besluit tot een bemiddelingspoging. I 
in Nederland krijgt Pechtold telefoon. Het akkoord met Donner is van schorsen en met de twee ministers ai 
tafel. CDA-fractievoorzitter Verhagen heeft zijn veto erover uitgespro- iuilntc bij de Trêveszaal neemt Veermi 

ken.  43  In de ministerraad stuit Pechtold opnieuw op de blokkade van het bemiddelt als ministers in het kabinet i 

CDA. Zelfs in VVD-kringen is men niet te spreken over de opstelling van Zijn collega's Pechtold en Donner pa 
het CDA. "Op deze manier komt het land nooit in beweging. Het CDA vernieuwingsvoorstellen door.  48 En 2 

wil echt helemaal niets. Dit is schaamteloos reactionair," zo weet de Pechtold mag zijn vernieuwingsvoorste 
Volkskrant uit liberale bron op te tekenen. 44 akkoord van Curaçao' die middag presi 

Vlak voor het reces is er dus nog steeds geen akkoord. Maar Pechtold SIS is afgewend. 

geeft niet op: hij moet en zal zijn plannen voor de zomer presenteren. En Aan de verzamelde pers vertelt min 
dus komt alles aan op de laatste vergadering van de ministerraad voor het het al decennia vastzittende debat ovei 
zomerreces, op vrijdag 8 juli. Op de maandagavond daarvoor vindt een vil aanpakken en de invloed van burg 
'torentjesoverleg' plaats. Premier Balkenende, de vicepremiers Zalm en Een Burgerforum' zal ideeën gaan uirt 
Brinkhorst en minister Pechtold voeren tot half één 's nachts overleg. - en een Nationale Conventie' gaat zich 
De hele paragraaf Bestuurlijke Vernieuwing uit het Paasakkoord komt ter de relatie tussen kiezer en gekozene te 
tafel en wordt tijdens het urenlange overleg in feite volledig opnieuw rend1,1-0 maakt geen deel uit van de afsp 
uitonderhandeld. Met steun van VVD-vicepremier Zalm slaagt Pechtold '0Or- en nadelen ervan. Pechtold toont 
erin zijn pakket aan vemieuwingsvoorstellen er doorheen te krijgen. Maal lilij iS enthousiast over de "verfrissende' 
op donderdag, de dag voor de laatste ministerraadsvergadering, laat pre- ' ernie uwing zal worden aangepakt: doe 
mier Balkenende aan Pechtold weten dat er toch nog bezwaren zijn. Bal-  fling  te betrekken en door een breed 
kenende stelt voor de besluitvorming alsnog over het zomerreces heen te slechts' een onderzoek naar het referc 
tillen. Pechtold is woedend. Als hij zijn plannen niet voor het reces kan 11flSt omdat CDA en VVD eigenlijk t 41) 
presenteren, dan kan Balkenende op zoek naar een nieuwe minister, Zo Lijf Maar ondanks het enthousiasme 
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niaakt Pechtold duidelijk. De D66'er eist dat er die avond opnieuw een 
torentjesoverleg' plaats vindt. Daar worden de plooien worden gladge- 

streken, althans zo lijkt het. De top van het kabinet mag het dan eens zijn 
geworden, bij de torentjesoverleggen op maandag- en donderdagavond 
zijn de echte tegenstanders van de democratische vemieuwingsvoorstel-
len, de CDA'ers Donner en Verhagen, niet aanwezig. Als de volgende 
dag de ministerraad bijeen komt, ligt CDA-minister Donner opnieuw 
dwars .46  Pechtold heeft het helemaal gehad met de tegenwerking van zijn 
CDA-collega en eist een beslissing over zijn vernieuwingsvoorstellen. 
Maar Donner is vastberaden: hij weigert akkoord te gaan met een deel 
van de voorstellen: de invoering van het referendum en de vereenvoudi-
ging van de procedure om de grondwet te wijzigen.  47  De gemoederen 
lopen hoog op. Zowel Pechtold als  Dormer  maakt duidelijk dat het een 
kwestie is van buigen of barsten. Opnieuw dreigt er een kabinetscrisis 
over de portefeuille Bestuurlijke Vernieuwing.  Dormer  is niet van plan 
akkoord te gaan met de plannen van Pechtold, die op zijn beurt weigert 
om zich daarbij neer te leggen. De voorzitter van de ministerraad, premier 
Balkenende, houdt zich ondertussen geheel afzijdig en verzaakt daarmee 
zijn taak om de dreigende breuk in zijn kabinet op te lossen. De gemoede-
ren lopen zo hoog op dat CDA-minister Cees Veerman van Landbouw 
besluit tot een bemiddelingspoging. Hij stelt voor de vergadering te 
schorsen en met de twee ministers apart te overleggen. In een aparte 
ruimte bij de Trêveszaal neemt Veerman - die volgens ingewijden vaker 
bemiddelt als ministers in het kabinet met elkaar overhoop liggen - met 
zijn collega's Pechtold en Donner pagina voor pagina de tekst van de 
ernieuwingsvoorstellen door.  48 

 En ze komen tot overeenstemming: 
Pechtold mag zijn vernieuwingsvoorstellen zoals overeengekomen in het 
akkoord van Curaçao' die middag presenteren. De dreigende kabinetscri-

sis is afgewend. 
Aan de verzamelde pers vertelt minister Pechtold die middag hoe hij 

het al decennia vastzittende debat over vernieuwing van de democratie 
wil aanpakken en de invloed van burgers op het bestuur wil vergroten. 
Een 'Burgerforum' zal ideeën gaan uitwerken voor een nieuw kiesstelsel 
en een 'Nationale Conventie' gaat zich buigen over andere manieren om 
de relatie tussen kiezer en gekozene te verbeteren. Invoering van het refe-
rendum maakt geen deel uit van de afspraken, wel een onderzoek naar de 
voor- en nadelen ervan. Pechtold toont zich van zijn optimistische kant. 
Hij is enthousiast over de "verfrissende" manier waarop de democratische 
emieuwing zal worden aangepakt: door burgers direct bij de ideeënvor-

lung te betrekken en door een breed draagvlak te creëren. En dat er 
slechts' een onderzoek naar het referendum komt, is volgens Pechtold 

winst, omdat CDA en VVD eigenlijk tegenstanders van het referendum 
zijn. 49 Maar ondanks het enthousiasme van Pechtold moet worden gecon- 
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stateerd dat het kabinet zich aan geen enkele vernieuwing committeert. Pechtold is groot. Vanaf het begin van 
Alle voorstellen hebben betrekking op ideeënvorming en onderzoek, niet actief de publiciteit. Hij is nog maar 
op het realiseren van concrete wetswijzigingen, zoals bij aanvang van het Bestuurlijke Vernieuwing, als hij ovei 
kabinet nog wel het geval was. En als het Burgerforum en de Nationale komt met collega-minister Donner. Dn 
Conventie met concrete voorstellen komen, heeft Pechtold van de coali- lijster van Justitie, zo laat de CDA-mir 
tiegenoten geen garantie gekregen dat deze voorstellen ook zullen worden als de minister die het grote stedenbel 
overgenomen. Nergens blijkt uit dat de coalitiepartners genegen zijn om degelijk het recht te hebben om een me 
zijn plannen te steunen. Integendeel: vooral collega-politici van het CDA beleid. 
nemen er telkens weer afstand van. Veelbetekenend is de uitspraak van Niet lang daarna plaatst Pechtold ki 
CDA-factievoorzitter Verhagen in Vrij Nederland in mei 2005: "Ik plaats nier waarop Nederland vanuit 'Den H 
vraagtekens bij de hele staatsrechtelijke Meccanodoos."50  Ook premier de mensen bijna niet Ie volgen wat w 
Balkenende gunt Pechtold weinig ruimte voor zijn plannen voor bestuur- slecht nagedacht over de vraag: hoe k 
lijke vernieuwing. Na het zomerreces laat Balkenende in Elsevier weten Binnenhof wel allemaal dat we een reg 
geen behoefte te hebben verandering van het huidige kiesstelsel en de en zo, maar de mensen op straat weten 
positie van de minister-president. Balkenende: "ik vind het veel beter om clers aan hun hoofd. Die zijn de kinderei 
te werken met het huidige systeem, zowel voor wat betreft het kiesstelsel de hypotheek bezig, met oma in het ve 
als voor wat betreft de formele positie van de premier. Het is een stelsel dingen die ze 's avonds even in het j 
waarvan iedereen weet hoe het werkt. Dat is beter dan de hele zaak op de verhaal van wat we aan het doen zijn v 
schop nemen.  „51  Uitgerekend de premier die Pechtold er steeds op wijst het de taak van politici om dat 'grote ve 
dat het kabinet met één mond spreekt, trekt zich daar op het moment dat zo vertrouwen te wekken. "Heel veel r 
het hem uitkomt niets van aan. Bovendien gaan de uitspraken van Bal- stand hebben van politiek, maar het ge 
kenende in tegen coalitieafspraken. Pechtold reageert dan ook boos: "We typisch iets dat de huidige politieke elit 
hebben daarover afspraken gemaakt, dus ik schrok van de woorden van k\vijl. We praten in jargon, gedragen oi 
Balkenende.  „52  Pechtold neemt meteen contact op met de premier, die kijken met verbazing naar ons." De ni 
voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York is. dat het ook anders kan: "ik ben zeer be 
Volgens Pechtold stelt Balkenende hem gerust: "Hij heeft me verzekerd "es en de regels die hier gelden, maar 
dat me niets in de weg wordt gelegd bij de uitvoering van mijn taak." praktischer. „56 
Balkenende zou slechts zijn privémening hebben gegeven. Maar tegen In een interview in dagblad Trouw 
journalisten die met hem zijn meegereisd naar New York zegt Balkenen- de grondrechten in Nederland onder di 
de: "Ik spreek altijd als premier en ik heb mijn steentje aan de discussie ben we door de eeuwen heen per centi 
willen bijdragen.  „54  Het is op z'n minst niet chique van de CDA'ers om \ve ze per meter weg." Pechtold heeft r 
hun afkeer van het beleid van minister Pechtold zo in de media te uiten. derland reageert op terrorisme. Daardo 
Het gebrek aan draagvlak binnen de coalitie en het feit dat de eventuele Werkt in plaats van bevorderd, zo bew 
democratische vernieuwingen wijziging van de grondwet vereisen, maakt lanillische terreur verbind je een hele g 
dat gedurende de regeerperiode van het kabinet-Balkenende  II  geen con- je een miljoen mensen in Nederland da 
crete resultaten meer hoeven te worden verwacht, hij boren. „57 De impliciete kritiek op 

duidelijk in de woorden van Pechtold  dc  
HARDE ONTGROENING VAN EEN NIEUWE MINISTER terreurbeleid gaan, Donner (Justitie) e: 

reageren sussend op de woorden van hu 
"Kom maar op! Dat zei mijn vader vroeger al: niet dat bangehondenge- Zieh "geen zorgen te maken. „58  
drag.  Durf te vertellen wat je vindt. ik ben niet roekeloos. Maar ik vind: ie Begin oktober haalt Pechtold weer 
moet durven, je moetje nek uitsteken. Anders moetje dit werk niet wij- Tijdens een bijeenkomst van het Genoot 
len."55  Het contrast tussen voormalig minister De Graaf en zijn opvolger oktober stelt hij opnieuw de bestuursci 
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pechtold is groot. Vanaf het begin van zijn ministerschap zoekt Pechtold 
actief de publiciteit. Hij is nog maar amper benoemd als minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing, als hij over het softdrugsbeleid in aanvaring 
komt met collega-minister Donner. Drugsbeleid is het terrein van de mi-
nister van Justitie, zo laat de CDA-minister weten. Maar Pechtold meent 
als de minister die het grote stedenbeleid in zijn portefeuille heeft, wel 
degelijk het recht te hebben om een mening te hebben over het softdrugs-
beleid. 

Niet lang daarna plaatst Pechtold kritische kanttekeningen bij de ma-
nier waarop Nederland vanuit 'Den Haag' wordt bestuurd. "Het is voor 
de mensen bijna niet te volgen wat we hier aan het doen zijn. Er wordt 
slecht nagedacht over de vraag: hoe komen we over? Wij weten op het 
Binnenhof wel allemaal dat we een regeerakkoord hebben en een schema 
en zo, maar de mensen op straat weten dat niet. Die hebben wel wat an-
ders aan hun hoofd. Die zijn de kinderen naar school aan het brengen, met 
de hypotheek bezig, met oma in het verpleeghuis. Die weten niet hoe de 
dingen die ze 's avonds even in het journaal zien, passen in ons grote 
verhaal van wat we aan het doen zijn voor het land." Volgens Pechtold is 
bet de taak van politici om dat 'grote verhaal' aan mensen ut te leggen en 
zo vertrouwen te wekken. "Heel veel mensen willen helemaal geen ver-
stand hebben van politiek, maar het gevoel: ze belazeren me niet. Dat is 
typisch iets dat de huidige politieke elite niet lukt. We zijn de aansluiting 
kwijt. We praten in jargon, gedragen ons op een Haagse manier. Mensen 
kijken met verbazing naar ons." De nieuwe D66-minister wil laten zien 
dat het ook anders kan: "ik ben zeer bereid mij aan te passen aan de mo-
res en de regels die hier gelden, maar niet als ik denk: jongens, dat kan 
praktischer. „56 

In een interview in dagblad Trouw op 3 september zegt Pechtold dat 
de grondrechten in Nederland onder druk staan. "Die grondrechten heb-
ben we door de eeuwen heen per centimeter bevochten, maar nu geven 
we ze per meter weg." Pechtold heeft moeite met de manier waarop Ne-
derland reageert op terrorisme. Daardoor wordt integratie juist tegenge-
werkt in plaats van bevorderd, zo beweert hij. "Door te kakelen over is-
lamitische terreur verbind je een hele godsdienst aan criminaliteit. Zo laat 
je een miljoen mensen in Nederland dag in dag uit voelen dat ze er niet 
hij horen. „57 De impliciete kritiek op collega-minister Verdonk klinkt 
duidelijk in de woorden van Pechtold door. De ministers die over het anti-
terreurbeleid gaan, Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) 
reageren sussend op de woorden van hun collega-minister. Pechtold hoeft 
zich "geen zorgen te maken."58  

Begin oktober haalt Pechtold weer de voorpagina's van de kranten. 
Tijdens een bijeenkomst van het Genootschap van Hoofdredacteuren op 4 
oktober stelt hij opnieuw de bestuurscultuur in Den Haag aan de orde. 
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Volgens Pechtold praten politici elkaar veel te veel naar de mond. Hij boes te doorbreken (hypotheekrenteal 
verbaast zich over de verkokering van departementen, de logheid en de durti te nemen en grenzen durft op t 
besluiteloosheid en het eeuwige zoeken naar consensus. "Het is een sys- optreden iets van het rebelse dat het o 
teem dat zichzelf in stand houdt", aldus Pechtold. "Het grootste probleem breekt zodoende met het volgzame mi 

van Den Haag is Den Haag. Het is nog erger gebleken dan ik had ge- kabinet-Balkenende  II  aan D66 kleeft, 
dacht." Pechtold haalt ook fel uit naar de zware nadruk die politiek-Den ter Dittrich, die zich toch vooral loyaa 
Haag legt op het thema veiligheid. Volgens Pechtold wordt "ten onrechte gert l'echtold zich neer te leggen bij 
gesuggereerd dat de overheid honderd procent veiligheid kan garanderen" coalitiepartners en kiest hij bewust vo 
en draagt de overdreven beeldvorming over onveiligheid bij "aan de dente geluiden op gespannen voet m 
angstcultuur en de onverdraagzaamheid. „59 regering met één mond spreekt.  Bev  

Tot op dat moment hebben collega-politici van andere partijen redelijk publieke uitlatingen te conformeren aa 
terughoudend gereageerd op de uitspraken van de nieuwe minister. Maar sproken. Maar Pechtold eist juist ruim 
in oktober snijdt Pechtold een gevoelig thema aan dat de coalitiepartners schillen zijn tussen de bewindspersone 

acuut in de gordijnen jaagt. In dagblad De Telegraaf houdt Pechtold een ren. Dat is toch heel gezond? Als ied 
pleidooi voor een discussie over de hypotheekrenteaftrek. "Waarom zou mcii maar met één mond spreekt. „64 
je de discussie hierover niet eens beginnen? Je hoeft het niet van vandaag doen de eenheid van kabinetsbeleid 
op morgen om te gooien, maar maak het bespreekbaar", aldus Pechtold. grondwetteljke recht op vrije menin 
Pechtold heeft het 'H-woord' in de mond genomen, een taboe op en rond gelden voor ministers. Dat ondervindt 
het Binnenhof. CDA en VVD reageren als door een wesp gestoken, uiteraard maken ook ministers van CD. 

CDA-Kamerlid Van de  Camp  verwijst Pechtolds plan direct naar de prul- aan het propageren van (partij)standpu 
lenbak: "We ziften niet op proefballonnetjes te wachten." VVD-minister het regeringsbeleid. Zo mag minister 
Remkes (collega-minister van Pechtold op het ministerie van BZK) raadt  \an  premier Balkenende niet zeggen 
Pechtold aan "eerst met zijn eigen portefeuille aan de slag te gaan.' 1  kennis van nu, destijds een andere be 
CDA en VVD waarschuwen Pechtold dat hij de eenheid van kabinetsbe- bekend zijn ook de afkeurende uitlati 
leid niet in gevaar moet brengen. Premier Balkenende laat meteen weten Over satirische televisieprogramma's 
dat er in het regeerakkoord is afgesproken dat er gedurende deze kabi- huis werden gemaakt (waarvoor de 
netsperiode niet wordt getornd aan de hypotheekrenteafirek en dat die VVD en D66 op het matje werden ger 
afspraak ook voor minister Pechtold geldt. 62 Strikt genomen heeft de 'liet een oordeel te hebben over televi 
premier daar volkomen gelijk in. Maar Pechtold heeft ook niet gezegd dat ]li"-,-,s\ , crschillen worden in Den Haag 
hij die afspraak wil openbreken. Hij wil alleen het taboe doorbreken dat flict. Maar er valt wat voor te zeggen 
er niet eens over gesproken mag worden en heeft slechts aangegeven dat  tick  niet te bagatelliseren, maar juist te 
hij een discussie wil over de houdbaarheid van de hypotheekrenteaftrek is at de verschillende standpunten zijn e 
op langere termijn, een punt van discussie dat hij de Tweede Kamerver- een keuze te kunnen maken. Dan zien 
kiezingen in 2007 zeer waarschijnlijk een rol zal spelen. Wat is er dan een Coalitie van drie partijen die er w 
mis mee om ruim voor die verkiezingen eens in alle openheid over dit samen  te werken, maar die op een aanft 
onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen, zo redeneert de D66 ]en. Democratie is niet het toedekken  vi  
minister, zonder dat dat iets afdoet aan de afspraken in het huidige re alle openheid bediscussiëren ervan. 

geerakkoord?63  Dat indt Pechtold ook en dus ga 
De kernvraag is hoe ver een minister kan gaan in het aanzwengeleii huid oktober verschijnt een interview r 

CO/I/0(1 
van discussie en zich partijpolitiek kan profileren. Pechtold toont ziCh van de jongerenorganisatie var 

de iiianier vanaf zijn komst naar Den Haag een authentieke, vernieuwingsgezinde waarop premier Balkenende 
t'sche aanslagen "bijdraagt politicus die een afwijkend geluid durft te laten horen. De nieuwe minis-  bij aan he 

ter durft tegen heilige huisjes aan te schoppen (de Haagse mores) en ta- 
eens minder kakelen over terreurdreigir 
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elkaar veel te veel naar de mond. Hij hoes te doorbreken (hypotheekrenteaftrek). Hij laat zien dat hij risico's 

van departementen, de logheid en de durft te nemen en grenzen durft op te zoeken. Pechtold toont met zijn 

oeken naar consensus. "Het is een sys- optreden iets van het rebelse dat het oorspronkelijke D66 kenmerkte. Hij 

aldus Pechtold. "Het grootste probleem breekt zodoende met het volgzame imago dat sinds de deelname aan het 

is nog erger gebleken dan ik had ge- kabinet-Balkenende  II  aan D66 kleeft. In tegenstelling tot fractievoorzit- 

naar de zware nadruk die politiek-Den ter Dittrich, die zich toch vooral loyaal toont aan het kabinetsbeleid, wei- 

Volgens Pechtold wordt "ten onrechte siert Pechtold zich neer te leggen bij het overwicht van de twee grote 

lerd procent veiligheid kan garanderen" coalitiepartners en kiest hij bewust voor de confrontatie. Nu staan dissi- 

arming  over onveiligheid bij "aan de deiite geluiden op gespannen voet met de staatsrechtelijke regel dat de 

riheid."59  regering met één mond spreekt. Bewindspersonen dienen zich in hun 

Lega-politici van andere partijen redelijk publieke uitlatingen te conformeren aan de lijn die in het kabinet is afge- 

Ltspraken van de nieuwe minister. Maar sproken. Maar Pechtold eist juist ruimte op: "Laat maar zien wat de ver- 

Toelig thema aan dat de coalitiepartners schillen zijn tussen de bewindspersonen van verschillende politieke kleu- 

gblad De Telegraaf houdt Pechtold een ren. Dat is toch heel gezond? Als iedereen nadat er een besluit is geno- 

de hypotheekrenteaftrek. "Waarom zou men maar met één mond spreekt."64  Het is Pechtold er niet dus om te 

eginnen? Je hoeft het niet van vandaag doen de eenheid van kabinetsbeleid in gevaar te brengen, maar het 

iak het bespreekbaar", aldus Pechtold.w grondwettelijke recht op Vrije meningsuiting lijkt in Nederland niet te 

e mond genomen, een taboe op en rond gelden voor ministers. Dat ondervindt niet alleen minister Pechtold, want 

eageren als door een wesp gestoken. uiteraard maken ook ministers van CDA en VVD zich zo nu dan schuldig 

wijst Pechtolds plan direct naar de prul- aan het propageren van (partij)standpunten die zich slecht verdragen met 

allonnetjes te wachten." VVD-minister het regeringsbeleid. Zo mag minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot 

:htold op het ministerie van BZK) raadt vail premier Balkenende niet zeggen dat hij in de kwestie-Irak, met de 

en portefeuille aan de slag te gaan." kennis van nu, destijds een andere beslissing genomen zou hebben. En 

itold dat hij de eenheid van kabinetsbe- bekend zijn ook de afkeurende uitlatingen van Balkenende en Donner 

Premier Balkenende laat meteen weten over satirische televisieprogramma's waarin grappen over het konings- 

gesproken dat er gedurende deze kahi- huis werden gemaakt (waarvoor de CDA'ers door de coalitiepartners 

ian de hypotheekrenteaftrek en dat die VVD en D66 op het matje werden geroepen; het past de regering immers  

[told  geldt  .62  Strikt genomen heeft de niet een oordeel te hebben over televisieprogramma's).  65  Dergelijke me- 

Maar Pechtold heeft ook niet gezegd dat ningsverschillen worden in Den Haag vaak gezien als een dreigend con- 
Hij wil alleen het taboe doorbreken dat flict. Maar er valt wat voor te zeggen om meningsverschillen in de poli- 
worden en heeft slechts aangegeven dat  tick  niet te bagatelliseren, maar juist te laten zien. Dan weten kiezers ook 
idbaarheid van de hypotheekrenteafirek wat de verschillende standpunten zijn en dat helpt ze om bij verkiezingen 

discussie dat bij de Tweede Kamerver- een keuze te kunnen maken. Dan zien ze ook dat het kabinet bestaat uit 
jnljk een rol zal spelen. Wat is er dan een coalitie van drie partijen die er weliswaar voor gekozen hebben om 

iezingen eens in alle openheid over dit samen te werken, maar die op een aantal punten ook van mening verschil- 
hten te wisselen, zo redeneert de D6- len. Democratie is niet het toedekken van meningsverschillen, maar het in 

aet aan de afspraken in het huidige re- alle openheid bediscussiëren ervan. 
Dat vindt Pechtold ook en dus gaat hij door op de ingeslagen weg. 

minister kan gaan in het aanzwengelen Eind oktober verschijnt een interview met Pechtold in het ledenblad Ons 

iek kan profileren. Pechtold toont zich Contact van de jongerenorganisatie van de SGP. Hierin stelt Pechtold dat 
een authentieke, vernieuwingsgeziiide de manier waarop premier Balkenende telkens waarschuwt voor terroris- 

I durft te laten horen. De nieuwe  minis-  tisehe aanslagen "bijdraagt bij aan het doemdenken". "We moeten nu  

ii  te schoppen (de Haagse mores) ei) Ia- eens minder kakelen over terreurdreiging. Alsof onze steden volzitten met 
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terroristen. „66 Pechtold zit op het moment van publicatie op de Neder- Tijdens het najaarscongres van D66 

landse Antillen en krijgt meteen een boos telefoontje van Balkenende. achterban van D66 wel gecharmeerd 

Via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat hij na dat telefoontje weten moties spreekt het congres zijn steun 

het "te betreuren dat uitspraken, twee maanden geleden gedaan in een steunt in algemene zin de manier v 

interview over het grotestedenbeleid, nu zo in de publiciteit komen." Hij volgens de indieners van de motie 

heeft niet de intentie gehad om kritiek te leveren op de premier. 
67  Zij Voor "het verspreiden van het D66 ge 

Haagse collega's houden zich echter niet langer in en laten onomwonden geen excuses aan te bieden." De mo 

weten de manier van optreden van Pechtold niet te waarderen. VVD- zeggen waar het volgens hem op s 

minister Hoogervorst laat in een reactie weten: "Als ik deze praat van specifiek steun uitgesproken voor 

collega Pechtold hoor, denk ik: die man verveelt zich 
 .„68  De woorden van terronsme. De motie onderschrijft da 

Pechtold over Balkenende en terreur roepen vooral bij het CDA woede leggen, door bewindslieden, op moge 

op. Volgens CDA-fractievoorzitter Verhagen kan Pechtold Den Haag een tweedeling in onze maatschappi 

maar beter voor gezien houden als hij echt vindt wat hij zegt. En CDA- verklaart Pechtold twee weken later o 

Kamerlid Van de  Camp,  die al eerder kritisch was over Pechtold' s optre- hem gesignaleerde tekortkomingen v 

den, laat weten dat hij "deze ijdeltuiterij inmiddels knap irritant" vindt zal blijven stellen. "Het grootste pro 

worden. 69 Maar Pechtold laat weten niet te zullen stoppen met het aan- zei dat blijf ik zeggen," reageert de 

kaarten van zaken indien hij dat nodig acht. Dat hij daarvoor op de vuil- voorzitter Weisgias dat afgeven op 

gers wordt getikt, vindt hij niet erg. «'Ik heb daar geen enkel probleeni onder de bevolking alleen maar zal d( 

mee." Om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen "zijn zo." zegt Pechtold, "de kritiek op he 

politici nodig die hun nek durven uitsteken. Die zeggen waar het op genoeg zijn.  „76  Toch moet Pechtold 

staat", aldus Pechtold. 70 profileren zich niet tegen hem gaat 

In de media wordt verschillend gereageerd op het prikkelende optre- zullen liet niet nalaten om de ambitie 

den van Pechtold. NRC Handelsblad waardeert het dat Pechtold zegt wat ze daar de kans toe krijgen. En als de 

hij denkt, dat werkt "verfrissend" en "soms is het nodig. „71 Anderzijds uitgekeken raken en hem niet meer s 

moet de minister vervolgens de krant voor waken de eenheid van kabi- eens een probleem. 

netsbeleid niet in gevaar te brengen. Maar - zo analyseert NRC Handels- 

blad - D66 laat zich sinds de Paascrisis niet zo makkelijk meer tot de STAATSSECRETAF 

orde roepen. Volgens de krant kunnen de coalitiepartners er ook weinig 
aan doen, een tweede D66-minister die vertrekt zou het kabinet niet over- Op woensdag 22 juni 2005 is D66-sta 

leven. D66 pakt de ruimte die ze krijgt - en moetdie ruimte ook pakken bezoek in Gouda als in het gebouw v 

om zich te profileren in de moeilijke positie waarin ze verkeert. En ook ter Verhagen van het CDA, fractievoc 

CDA en VVD hebben met een blik op de peilingen geen belang bij nieu- 066-Tweede Kamerlid Bert Bakker 

we verkiezingen, aldus NRC Handelsblad. 72 Ook de Volkskrant is gene- toekomst van de publieke omroep. 77 

anceerd. "De kwalificatie jegens de premier zou je 'onbetamelijk' kunneii \aii de D66-fractie, is erbij omdat I 

noemen, maar is staatsrechtelijk niet ongeoorloofd", zo schrijft de krant. Tweede Kamer bij een debat over de 

"Als het gaat om de spanning tussen terrorismebestrj ding en grondrech- ook bij het overleg tussen de drie re 

ten, valt het in Pechtold te prijzen dat hij zijn mening geeft - zolang bet ten slotte om haar portefeuille. Maar 
de Staatssecretaris te overleggen en ha tenminste niet om vastgesteld beleid gaat." Pechtold's pleidooien voor 

legalisering van softdrugs, tegen de identificatieplicht en voor afschaffing leg te informeren over wat er wordt be 

van de hypotheekrenteaftrek vallen volgens de krant in de categorie 'par- 
ko 

tijpolitieke profilering' die het regeringsbeleid wel ondergraven. "DU21 
lij van de publieke omroep. D66 

hankellik wordt van reclame-inkomst( lisme is op zichzelf prima, maar dan tussen regering en parlement -niet 
Over de 

tussen ministers onderling. 
73 programma's gaan (en omro 
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t moment van publicatie op de Neder- Tijdens het najaarscongres van D66 op 5 november 2005 blijkt dat de 
een boos telefoontje van Balkenende achterban van D66 wel gecharmeerd is van Pechtolds optreden. In twee 

RVD) laat hij na dat telefoontje weten iiioties spreekt het congres zijn steun voor de minister uit. De eerste motie 
twee maanden geleden gedaan in een steunt in algemene zin de manier van optreden van Pechtold, waarvan  

aid,  nu zo in de publiciteit komen." Hij volgens de indieners van de motie een "bevrijdende werking" uitgaat. 
critiek te leveren op de premier. 67 Zijn Voor "het verspreiden van het D66 gedachtegoed" hoeft de minister "echt 
ter niet langer in en laten onomwonden geen excuses aan te bieden." De motie roe

4
pt de minister op te "blijven  

,an  Pechtold niet te waarderen. VVD- zeggen waar het volgens hem op staat." In de tweede motie wordt 
reactie weten: "Als ik deze praat van specifiek steun uitgesproken voor de uitspraken van Pechtold over 

a man verveelt zich.  „68  De woorden van terrorisme. De motie onderschrijft dat "iedere keer maar weer de nadruk 
-eur roepen vooral bij het CDA woede leggen, door bewindslieden, op mogelijke terreuraanslagen, bijdraagt tot 
er Verhagen kan Pechtold Den Haag 

75 een tweedeling in onze maatschappij ." Gesteund door zijn achterban 
[s hij echt vindt wat hij zegt. En CDA- verklaart Pechtold twee weken later ook in de Tweede Kamer dat hij door 
rder kritisch was over Pechtold's optre- hem gesignaleerde tekortkomingen van de Haagse politiek aan de kaak 
altuiterj inmiddels knap irritant" vindt zal blijven stellen. "Het grootste probleem van Den Haag is Den Haag 
ten niet te zullen stoppen met het aan- zelf, dat blijf ik zeggen," reageert de D66-minister na kritiek van Kamer- 
lodig acht. Dat hij daarvoor op de yin- voorzitter Weisglas dat afgeven op de Haagse politiek het vertrouwen 
rrg. "ik heb daar geen enkel probleem onder de bevolking alleen maar zal doen afnemen. "ik zie dat gevaar niet 
rger en de politiek te verkleinen "zijn zo," zegt Pechtold, "de kritiek op het eigen functioneren kan niet groot 
m uitsteken. Die zeggen waar het op genoeg zijn.  „76  Toch moet Pechtold oppassen dat zijn wens om zich te 

profileren zich niet tegen hem gaat keren. Zijn politieke tegenstanders 
d gereageerd op het prikkelende optrc- zullen het niet nalaten om de ambitieuze D66-politicus te beschadigen als 
(ad waardeert het dat Pechtold zegt wat ze daar de kans toe krijgen. En als de media op zijn 'kwajongensstreken' 

en "soms is het nodig.  „71  Anderzijds uitgekeken raken en hem niet meer serieus nemen, heeft Pechtold even- 
Tant voor waken de eenheid van kabi- eens een probleem. 
n. Maar - zo analyseert NRC Handeis- 
Lascrisis niet zo makkelijk meer tot  dc  STAATSSECRETARIS ONDER VUUR 

nnen de coalitiepartners er ook weinig 
r die vertrekt zou het kabinet niet over- Op woensdag 22 juni 2005 is D66-staatssecretaris Van der Laan op werk- 
krijgt - en moet die ruimte ook pakken bezoek in Gouda als in het gebouw van de Tweede Kamer fractievoorzit- 
ijke positie waarin ze verkeert. En ook ter Verhagen van het CDA, fractievoorzitter Van Aartsen van de VVD en 
k op de peilingen geen belang bij nieti- D66-Tweede Kamerlid Bert Bakker bijeenkomen om te praten over de 
delsblad.72  Ook de Volkskrant is gerni- toekomst van de publieke omroep.  77  Bakker, woordvoerder mediazaken 
.e premier zou je 'onbetamelijk' kunnen van de D66-fractie, is erbij omdat D66-fractievoorzitter Dittrich in de 
tiet ongeoorloofd", zo schrijft de krant. Tweede Kamer bij een debat over de WAO moet zijn. Van der Laan had 
sen terrorismebestrjding en grondrech- ook bij het overleg tussen de drie regeringsfracties willen zijn, het gaat 

dat hij zijn mening geeft - zolang het ten slotte om haar portefeuille. Maar de coalitiefracties besluiten zonder 
leid gaat." Pechtold's pleidooien voor de staatssecretaris te overleggen en haar indien nodig gedurende het over- 
.e identificatieplicht en voor afschaffing leg te informeren over wat er wordt besproken. 78 
n volgens de krant in de categorie 'pal-- De drie regeringspartijen hebben ieder een andere visie op de toe- 
geringsbeleid wel ondergraven. "Dna- komst van de publieke omroep. D66 wil dat de publieke omroep onaf- 
Ian  tussen regering en parlement - niet hankeljk wordt van reclame-inkomsten, het CDA wil dat ledenomroepen 

over de programma's gaan (en omroepen zonder leden worden opgehe- 
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ven) en de VVD wil een publieke omroep die alleen programma's maakt coalitiefracties de ruimte gegeven om c 
die de commerciële zenders niet maken. In het Paasakkoord is over de ruimte is er alleen als ik die geef," aldi 
publieke omroep afgesproken dat de NOS in de toekomst het nieuws zal politiek draagvlak. Dit is zo'n politiek  ii  
verzorgen en dat "ideële" omroepverenigingen opinieprogramma's zullen anders kan dan dat je dat van te voren  ii  
maken. Over educatieve en cultuurprogramma's zijn geen afspraken ge- Van der Laan was het noodzakelijk om 
maakt, het verzorgen van amusement zal niet meer tot de taken van de  tails"  te bespreken "om aan elkaar duidc 
publieke omroep behoren. Hoewel de ledenloze omroep NPS niet in het het hier nu over. 

 „85  Ook in het spoedde 
akkoord wordt genoemd, valt tussen de regels door wel te lezen dat pro- juni zegt Van der Laan dat ze er op de 
gramma's als Nova (gemaakt door de VARA en de NPS) in de toekomst was en dat ze "volop betrokken" is gew 
niet meer gemaakt kunnen worden. De passage over de publieke Omroep laatste weken over het plan zijn gevoerd. 
in het Paasakkoord zijn een "kader voor te maken afspraken".79  Voor het twijfel over laten bestaan: "Het plan dat 
maken van deze afspraken is de vergadering op 22 juni bedoeld. Zoals het anders." 57 
vaak gaat als coalitiepartijen allemaal hun eigen wensen hebben, worden De meeste omroepen reageren nega 
deze tegen elkaar uitgeruild. Het budget van de omroepverenigingen zal Commissariaat voor de Media en de W 
worden gehalveerd (iets wat VVD en D66 graag willen), de ledenloze Regeringsbeleid zijn kritisch. De planm 
omroep NPS zal verdwijnen (iets waar CDA en VVD voor zijn).80  Dat schappelijke discussie, waarbij Van der 
laatste betekent dat programma's als Nova, Buitenhof en Zembla in de verduren krijgt. Van der Laan: "Dat is 
toekomst alleen nog door de omroepverenigingen gemaakt kunnen wor- weest. Er ontstond enorme paniek en om 
den. Aan het eind van de avond informeert Bakker zijn partijgenote heel veel telefoontjes. Maar aan die mai 
staatssecretaris Van der Laan over de afspraken die zijn gemaakt. "Ze misverstanden berustte. Mensen wisten 1 
ontplofte toen ze het las," vertelt Bakker later in een interview. Van der van de NPS beschikbaar bleef Dat de ra 
Laan vindt de afspraken die Verhagen, Van Aartsen en Bakker hebben gewoon kan laten maken. ik merkte: ik kr 
gemaakt "onacceptabel".81  Ze wil de garantie dat de programma's die de Ook de achterban van D66 roert ziel 
NPS maakt ook in de toekomst gemaakt zullen blijven worden. 82 Zijn juist bij hen populair en veel democi 

De volgende ochtend komen de fractievoorzitters Verhagen, Van sterk ing van het verzuilde omroepbest 
Aartsen, Dittrich en fractielid Bakker opnieuw bijeen om te overleggen waarom uitgerekend de staatssecretaris 
hoe ze staatssecretaris toch achter hun voorstellen kunnen krijgen. Ze Voorstellen komt. Vier prominente D66 
besluiten dat het budget van de NPS voor opiniërende programma's blijft Tweede Kamerfractie van de democrate 
bestaan. Ook voor het behoud van de kinderprogramma's en cultuurpro- 1 1  Woiffensperger, Aad Nuis en Alexander 
gramma's zal een voorziening worden getroffen.83  Met deze wijzigingen brief legen het voornemen om de NPS 
kan staatssecretaris Van der Laan de afspraken steunen. "Het is algemeen '\ aardoor voor iedereen zichtbaar wordt 
bekend dat het niet een voorstel van mij was om de NPS op te heffen, dat rien D66 tot verdeeldheid leiden. En in 
ik liever wilde dat de NPS als werkmaatschappij zou voortbestaan," ver- cl(5lsb  foci  schrijft Eerste Kamerlid voor D 
klaart Van der Laan. "Maar ik kon er genoegen mee nemen omdat er een lmg van de NPS uit de plannen moet wor 
garantie zou komen voor de programma' S.„84 Op vrijdag 24 juni 2005 juni geeft Van der Laan in het muziekcer 
presenteert Van der Laan namens het kabinet de plannen voor de publieke HilversLim aan de medewerkers van de p 
Omroep. Omdat vrijwel alle details van de plannen al voortijdig zijn uit- Plannen. Er komen veel meer medewei 
gelekt, is eigenlijk alles al bekend. Maar niet alleen de plannen zelf, ook Verwacht. In een overvolle zaal probeert 
de wijze waarop de plannen voor de publieke omroep tot stand zijn ge- medewerkers rustig te woord te staan,  II  
komen, zijn uitgelekt. Daardoor ontstaat in de media al snel het beeld dat 5tort \  bed aan verwijten door een medew 
staatssecretaris Van der Laan door de coalitiefracties buitenspel is gezet. reageert Van der Laan fel: "Laat me nou' 
Dat is geen prettig beeld voor een bewindspersoon en Van der Laaii tele\ isiecamera's registreren de  emotion  
neemt er dan ook resoluut stelling tegen. Volgens haar heeft zij zelf  dc  

H 
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omroep die alleen programma's maakt coalitiefracties de ruimte gegeven om over de plannen te praten. "Die 
maken. In het Paasakkoord is over de ruimte is er alleen als ik die geef," aldus Van der Laan. "Het gaat om 
de NOS in de toekomst het nieuws zal politiek draagvlak. Dit is zo'n politiek ingewikkeld dossier, dat het niet 

verenigingen opinieprogramma's zullen anders kan dan dat je dat van te voren met de Kamer afstemt." Volgens 
Lurprogramma's zijn geen afspraken ge- \ 7an der Laan was het noodzakelijk om "juist de politiek gevoelige de- 
ment zal niet meer tot de taken van de  tails"  te bespreken "om aan elkaar duidelijk te maken: Waar hebben we 
ei de ledenloze omroep NPS niet in bet het hier nu over.  „85  Ook in het spoeddebat in de Tweede Kamer op 30 
sen de regels door wel te lezen dat pro- juni zegt Van der Laan dat ze er op de belangrijkste momenten wel bij 
r de VARA en de NPS) in de toekomst was en dat ze "volop betrokken" is geweest bij de gesprekken die er de 
n. De passage over de publieke omroep laatste weken over het plan zijn gevoerd.  86  De staatssecretaris wil er geen 
er voor te maken afspraken".79  Voor het twijfel over laten bestaan: "Het plan dat ik indien is van mij en niemand 
ergadering op 22 juni bedoeld. Zoals het a aders ."87  
maal hun eigen wensen hebben, worden De meeste omroepen reageren negatief op de plannen en ook het 
budget van de omroepverenigingen zal Commissariaat voor de Media en de Wetenschappelijke Raad voor het 

en D66 graag willen), de ledenloze Regeringsbeleid zijn kritisch. De plannen leiden tot een heftige maat- 
s waar CDA en VVD voor zijn).80  Dat schappelijke discussie, waarbij Van der Laan een storm aan kritiek te 
t als Nova, Buitenhof en Zembla in de erduren krijgt. Van der Laan: "Dat is geen inspirerende ervaring ge- 
roepverenigingen gemaakt kunnen wor- weest. Er ontstond enorme paniek en onrust. Er waren heel veel c-mails,  
id  informeert Bakker zijn partijgenote licel veel telefoontjes. Maar aan die mails zag je dat de woede vaak op 
'er de afspraken die zijn gemaakt. "Ze misverstanden berustte. Mensen wisten bijvoorbeeld niet dat het budget 
Bakker later in een interview. Van der \  an  de NPS beschikbaar bleef. Dat de raad van bestuur die programma's 

hagen, Van Aartsen en Bakker hebben gewoon kan laten maken. ik merkte: ik krijg het niet goed uitgelegd."88  
I de garantie dat de programma's die de Ook de achterban van D66 roert zich. De programma's van de NPS 
maakt zullen blijven worden. 82 zijn juist bij hen populair en veel democraten zien in de plannen een ver- 
1 de fractievoorzitters Verhagen, 'Van sterking van het verzuilde omroepbestel. Veel D66'ers begrijpen niet 
ikker opnieuw bijeen om te overleggen waarom uitgerekend de staatssecretaris van hun eigen partij met deze 
er hun voorstellen kunnen krijgen. Ze voorstellen komt. Vier prominente D66'ers schrijven een brief aan de 
PS voor opinierende programma's blijft Tweede Kamerfractie van de democraten. Hans van Mierlo, Gerrit-Jan 
n de kinderprogramma's en cultuurpro- Wolffensperger, Aad Nuis en Alexander Rinnooy Kan keren zich in de 
)rden getroffen.  83  Met deze wijzigingen brief tegen het voornemen om de NPS op te heffen.  89  De brief lekt uit, 
de afspraken steunen. "Het is algemeen waardoor voor iedereen zichtbaar wordt dat de omroepplannen ook  bin- 
an  mij was om de NPS op te heffen, dat nen D66 tot verdeeldheid leiden. En in een opinieartikel in NRC Han- 
rkmaatschappij zou voortbestaan," ver- cleisbiad schrijft Eerste Kamerlid voor D66 Gerard Schouw dat de ophef- 
n er genoegen mee nemen omdat er een  lug  van de NPS uit de plannen moet worden geschrapt.  90  Op maandag 27 
gramma's."84  Op vrijdag 24 juni 2005 juni geeft Van der Laan in het muziekcentrum van de publieke omroep in 
het kabinet de plannen voor de publieke  II  ilversum aan de medewerkers van de publieke omroep uitleg over haar 
Is van de plannen al voortijdig zijn uit- plannen. Er komen veel meer medewerkers op de bijeenkomst af dan 
1. Maar niet alleen de plannen zelf, ook verwacht. In een overvolle zaal probeert Van der Laan de boze omroep- 

de publieke omroep tot stand zijn ge- medewerkers rustig te woord te staan, maar dat lukt niet. Als ze na een 
ntstaat in de media al snel het beeld dat stortvloed aan verwijten door een medewerker in de rede wordt gevallen, 
r de coalitiefracties buitenspel is gezet, reageert Van der Laan fel: "Laat me nou verdomme even uitpraten! ,,91  De 
een bewindspersoon en Van der Laan televisiecamera's registreren de emotionele uitbarsting genadeloos. Wat 
.g tegen. Volgens haar heeft zij zelfde 
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begon als een poging draagvlak te creëren, eindigt met pijnlijke beelden 
in de televisiejournaals die avond. 

Op 10 oktober 2005 stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in 
met de omroepplannen van Van der Laan. De veranderingen moeten in 
2008 ingaan. Na het debat spreekt Van der Laan van een "overwinning". 
De Tweede Kamer heeft immers ingestemd met wat ze vanaf het begin 
voor ogen heeft gehad: een "toekomstbestendig bestel, met volop ruimte 
voor nieuwe media en een aantrekkelijk aanbod, vooral voor jongeren," 
aldus de staatssecretaris in een reactie.  92  Maar een echte overwinning is 
het niet, want de coalitiefracties hebben een plan gesteund dat ze voor een 
deel zelf hebben geschreven. In ieder geval kan de staatssecretaris de 
wetswijziging gaan voorbereiden. Niet wetende dat haar plannen door de 
voortijdige val van het kabinet in de prullenbak zullen belanden. 

NO MORE MISTER NICE GUY? 

De gang van zaken rondom de omroepplannen worden door het landelijk 
bestuur van D66 beschouwd als een nieuw signaal dat er geen of te wei-
nig leiderschap is in de partij. De Tweede Kamerfractie neemt volgens 
het bestuur standpunten in die niet of onvoldoende gedragen worden door 
de (potentiële) leden. Veel leden zouden een ander geluid willen horen. 93 
Alle perikelen rondom de gekozen burgemeester, het kiesstelsel en de 
publieke omroep hebben ook effect op het ledenbestand van D66. Maar 
anders dan wellicht verwacht, is er geen sprake van een sterke daling van 
het aantal leden. Aan het begin van 2005 had de partij 11.744 leden, aan 
het eind van het jaar zijn dat er 11.065, een afname van 'slechts' 679 
leden (5,8 procent). Hoewel 1.893 leden in alle negatieve aandacht aan-
leiding hebben gezien om hun lidmaatschap op te zeggen, hebben 1.214 
mensen juist besloten om lid te worden. In de periode rond de 'Paascrisis' 
waren er zelfs meer aanmeldingen dan opzeggingen: 43 8 tegen 410.  94 

Van de ruim 11.000 leden komen er op 5 november 2005 slechts 650 
naar het partijcongres in Delft. Tijdens dit congres hekelt partijvoorzitter 
Dales de onvrede en het wantrouwen bij delen van de achterban. Volgens 
Dales praten de democraten dat elkaar aan en wordt op een verkeerde 
manier met persoonlijke frustraties omgegaan. "Gaan we tijd en energie 
verliezen door te mopperen en te klagen of gaan we resultaten boeken 
door elkaar aan te moedigen en te ondersteunen?", houdt de partijvoorzit-
ter het congres voor. Dales kondigt aan dat D66 zich de komende tijd 
assertiever zal opstellen: "ik kan u verzekeren dat de komende tijd het 
eigen D66-geluid op het Binnenhof steeds helderder en luider zal klinken. 
No more mister  nice guy.  En we zullen laten zien dat D66 echt het ver-
schil maakt. Minister de Geus gaf D66 afgelopen zondag in Buitenhof het 
advies: 'Spreken is zilver, zwijgen is goud'. Nou, minister dat zou u wei 

PARTIJ Th 

willen maar mijn advies aan de D& 
Spreken is zilver, zwijgen is fout!"95  

Ook fractievoorzitter Dittrich heel 
coalitiegenoten: "Wij zijn geen partij 
we bijvoorbeeld dat een nuchtere, ef 
dan harde, maar vooral symbolische i 

verbod op het goedpraten van terrori 
hoedegevecht voerden. Maar nu g10 
de plannen van minister Donner. Om 
ven verzetten. Dat zien ze ook bij het 
voor de grootste partij van Nederland 
D66 te laten aftroeven. Dus gaan ze 
door te drukken. Het CDA heeft acht 
lesje nederigheid te leren. En nu is 
Jan-Peter Balkenende, Maxime Verha 
Hoewel ze bij CDA en VVD niet wak 
woorden van Dittrich, kan je je wel 
democraten vandaan komt. Zijn dit d 
confrontatie die in de daarop volgend(  

Voorlopig leidt een uitzending  vi  
\\erk  op 3 november 2005 alleen tot i 
digt onder de titel 'Het D66 van Vai 
spiek aan met fractievoorzitter Dittric  
\an  de partij. Na wat beelden uit het I 
1967, waarin D66-grondlegger Hans' 
grachten van Amsterdam loopt, hard 
Nederland, worden beelden getoond 
wijze door de Leidsestraat loopt en h 
066, Terwijl Van Mierlo zich zorgen 
van kiezers en pleitte voor politieke 
ideeën "niet meer van deze tijd".97  H 
aandacht voor bestuurlijke vemieuwii 
onderwijs en sociaaleconomische hen 
Mierlo. Binnen D66 leidt de uitzendii 
van Mierlo vindt de uitzending "buite 
verder "aan ieders goede smaak over 
Diltrich is achteraf ongelukkig met d 
roe natuurlijk nooit meten met Van 
Voort te bouwen en hem aan te passen 
van deze tijd," aldus Dittrich.9  De 
bedrijfsongelukje bij de democraten. 
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Le creëren, eindigt met pijnlijke beelden willen maar mijn advies aan de D66-Kamerleden en bewindslieden is: 
Spreken is zilver, zwijgen is fout!" 95 

i meerderheid van de Tweede Kamer in Ook fractievoorzitter Dittrich heeft een duidelijke boodschap voor de 
der Laan. De veranderingen moeten in coalitiegenoten: "Wij zijn geen partij van het simpele verhaal. Zo vinden 

:t Van der Laan van een "overwinning". e bijvoorbeeld dat een nuchtere, effectieve aanpak van terreur beter is 
ingestemd met wat ze vanaf het begin  (Ian  harde, maar vooral symbolische maatregelen. Neem bijvoorbeeld het 

:omstbestendig bestel, met volop ruimte verbod op het goedpraten van terrorisme. Men dacht dat wij een achter- 
skkelijk aanbod, vooral voor jongeren,' lioedegevecht voerden. Maar nu gloort er een Kamermeerderheid tégen 
.actie.  92  Maar een echte overwinning is de plannen van minister  Dormer.  Omdat wij ons tegen de stroom in ble- 
ebben een plan gesteund dat ze voor een ven verzetten. Dat zien ze ook bij het CDA. En het is natuurlijk niet leuk 
ieder geval kan de staatssecretaris de voor de grootste partij van Nederland zich door een klein opdondertje als 
Niet wetende dat haar plannen door de D66 te laten aftroeven. Dus gaan ze door roeien en ruiten om hun zin 

de prullenbak zullen belanden. door te drukken. Het CDA heeft acht jaar oppositie nodig gehad om een 
lesje nederigheid te leren. En nu is de machtspolitiek weer terug. Maar 

[ISTER NICE  GUY?  Jan-Peter Balkenende, Maxime Verhagen, die tijd is toch echt voorbij !96 

I {oewel ze bij CDA en VVD niet wakker zullen liggen van de heldhaftige 
nroepplannen worden door het landelijk woorden van Dittrich, kan je je wel afvragen waar de felle taal van de 
sen nieuw signaal dat er geen of te wei- democraten vandaan komt. Zijn dit de inleidende beschietingen voor de 
)e Tweede Kamerfractie neemt volgens confrontatie die in de daarop volgende maanden zal volgen? 
t of onvoldoende gedragen worden door Voorlopig leidt een uitzending van het actualiteitenprogramma Net- 
zouden een ander geluid willen horen. werk op 3 november 2005 alleen tot interne beschietingen. Netwerk kon- 
= burgemeester, het kiesstelsel en de (ligt onder de titel 'Het D66 van Van Mierlo bestaat niet meer' een ge- 
ect op het ledenbestand van D66. Maar sprek aan met fractievoorzitter Dittrich over de door hem gewenste koers 
sr geen sprake van een sterke daling van van de partij. Na wat beelden uit het legendarische verkiezingsfilmpje uit  
an  2005 had de partij 11.744 leden, aan 1967, waarin D66-grondlegger Hans van Mierlo in een regenjas langs de 
11.065, een afname van 'slechts' 679 grachten van Amsterdam loopt, hardop denkend over de toekomst van 

3 leden in alle negatieve aandacht aan- Nederland, worden beelden getoond van Dittrich, die op vergelijkbare 
dmaatschap op te zeggen, hebben 1.214 wijze door de Leidsestraat loopt en hardop nadenkt over de toekomst van 
orden. In de periode rond de 'Paascrisi 5' D66. Terwijl Van Mierlo zich zorgen maakte over de afnemende invloed 
1 dan opzeggingen: 438 tegen 410. 94 

van kiezers en pleitte voor politieke vernieuwing, noemt Dittrich deze 
men er op 5 november 2005 slechts 650 ideeën "niet meer van deze tijd".  97  Hij wil een koersverandering, minder 
ijdens dit congres hekelt partijvoorzitler aandacht voor bestuurlijke vernieuwing en meer voor andere zaken zoals 
wen bij delen van de achterban. Volgens onderwijs en sociaaleconomische hervorming. Een breuk met de lijn-Van 
elkaar aan en wordt op een verkeerde tklierlo. Binnen D66 leidt de uitzending tot grote verontwaardiging. Hans 

es omgegaan. "Gaan we tijd en energie van Mierlo vindt de uitzending "buitengewoon onaangenaam" en laat het 
:e klagen of gaan we resultaten boeken verder "aan ieders goede smaak over te laten erover te oordelen."98  Ook 

ondersteunen?", houdt de partijvoorzit- Dittrich is achteraf ongelukkig met de parallel met Van Mierlo. "ik wil 
thgt aan dat D66 zich de komende tijd me natuurlijk nooit meten met Van Mierlo. Ik probeer op zijn erfenis 
1 u verzekeren dat de komende tijd het voort te bouwen en hem aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden 
of steeds helderder en luider zal klinken, van deze tijd," aldus Dittrich.9  De Netwerk-uitzending is het zoveelste 
zullen laten zien dat D66 echt het ver- bedrijfsongelukje bij de democraten. 

LD66 afgelopen zondag in Buitenhof liet 
m is goud'. Nou, minister dat zou u wel 
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RUZIE IN HET BPO Tot zijn aftreden in het voorjaar van 
een belangrijke rol in het wekelijkse E 

Wanneer een politieke partij deel uitmaakt van de regering, vergaderen de lange ervaring, inhoudelijke kennis 
Tweede Kamerfractie en de bewindspersonen van die partij doorgaans o\erwicht in het overleg.104  Maar dit 
één keer in de week gezamenlijk om lopende zaken te bespreken en af te deeid. Vooral bij de fractie zorgt de d( 
stemmen. Ook bij D66 is dit een goed gebruik. Iedere donderdagavond  tie.  Vanaf het moment dat De Graaf va 
komen de D66-bewindspersonen, de fractievoorzitter van de Tweede in het BPO steeds slechter. Senator Ed 
Kamerfractie, de fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie en de par- ond opgelopen. Er was iets gebeurd 
tijvoorzifter bij elkaar. Aanvankelijk gebeurt dit op het ministerie van nieuwe vicepremier, Brinkhorst, vult 1 
Binnenlandse Zaken, na het aftreden van  Thom  de Graaf verhuist het Graaf is gevallen niet in. Hij is vooi 
overleg naar het ministerie van Economische Zaken van vicepremier dossiers, komt vaak te laat naar het BF 
Brinkhorst. In dit zogeheten bewindspersonenoverleg (BPO) wordt voor- vroegtijdig) en is vaak in het buiten 
besproken wat de vrijdag erop in de ministerraad aan de orde is en welke ru i nite, maar dit zorgt tegelijkertijd ve 
politieke keuzes er gemaakt moeten worden. Ook het halen van politieke de ftactie en de bewindspersonen van 
meerderheden in de Kamer op belangrijke dossiers is een onderwerp van dedigen het kabinetsbeleid terwijl de 
gesprek. De vergadering wordt voorgezeten door een kabinetslid als het het gevoel krijgt: dit is niet meer ons 
over kabinetszaken gaat en door de fractievoorzitter als het over fractie- ment dat  Thom  aftrad, is eigenlijk ste 
zaken g•OO  Zo strategisch en georganiseerd als het klinkt, gaat het in van: moeten we nog wel doorgaan? L 
ieder geval bij de democraten - echter niet altijd. Het overleg is ook vaak ken opvatting over: we gaan gewoon d 
een gelegenheid voor ministers om hun verhaal kwijt te kunnen over iets stuk minder."  107  Partijvoorzitter  Dale  
dat die week is gebeurd of voor anderen om stoom af te blazen na een Laurens-Jan: we gaan toch niet iedere 
conflict met een andere partij. Door betrokkenen worden dit de "brandjes naar huis gaan sturen? Zo vaak kwam 
van de week" genoemd. groter worden. 108 

In het eerste jaar van de regeerperiode van Balkenende  II  functioneert Als er ergens duidelijk wordt dat ei 
het BPO van D66 nog zoals het zou moeten.101  Maar gaandeweg wordt ke is van een groeiend gebrek aan eens 
het wekelijkse overleg als centrale ontmoetingspunt ook hèt moment lijkse BPO. De belangrijkste D66'ers 
waarop de onderlinge irritaties en meningsverschillen zichtbaar worden. over liet kabinetsbeleid en de toekoms 
Zo leiden de plannen van minister De Graaf voor een nieuw kiesstelsel peloos voor de voeten. Centrale regi 
vanaf 2004 tot hevige discussies en ook andere onderwerpen waarover iedereen moest zijn verhaal kwijt. Er 
binnen de D66-gelederen verschillend wordt gedacht (de Waddenzee- gedaan vanuit de fractie en de bewind„ 
discussie, de toekomst van de publieke omroep) resulteren in steeds hefti- Flet partijbelang werd soms wel met 
ger wordende confrontaties in het BPO. Confrontaties die vooral gaan daden ondersteund. Iedereen hield zij 
tussen de Tweede Kamerfractie van D66 en de bewindspersonen, die mand er iets mee."  °9  Minister Pecht 
ieder vanuit hun eigen belangen de discussie aangaan. Voor het partijbe- Spanning in de lucht en soms kwam he 
lang is weinig oog. Partijvoorzitter Dales hamert er tijdens het BPO te-  \an.  liet gebrek aan politiek leidersch 
vergeefs op dat de achterban van D66 zich steeds minder in de koers van Niemand heeft de leiding, er worden 
het kabinet kan vinden en de keuzes die de Tweede Kamerfractie maakt maakt, er wordt geen gezamenlijke sti 
niet meer steunt. Dales: "ik zeg niet dat ze de verkeerde afwegingen rnunlcatie naar buiten toe wordt niet g 
maakten, het was soms kiezen uit twee kwaden, maar wat ik onvoldoende Schouw: "Er waren vaak halve afspral 
tot uiting vond komen was uitleggen aan de achterban waarom we dan die het dat er een afspraak was maar dat w 
keuze maakten.  „102  Maar de fractie noch de bewindspersonen van D6() ZOn sfeer van we zouden toch zus ol 
staan open voor de onvrede bij de achterban. Dales: "Ze hadden zoiets Floii precies was afgesproken en wie 
van: er is altijd gemor bij de achterban, dat komt wel goed."103  sPr0lcen, het bleef in de lucht hangen.' 
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IN HET BPO Tot zijn aftreden in het voorjaar van 2005 speelt vicepremier De Graaf 
een belangrijke rol in het wekelijkse BPO. De Graaf heeft met zijn jaren- 

iitmaakt van de regering, vergaderen de lange ervaring, inhoudelijke kennis en strategische blik een natuurlijk 
Lndspersonen van die partij doorgaans overwicht in het overleg.  104  Maar dit wordt niet door iedereen gewaar- 
)m lopende zaken te bespreken en af te deerd. Vooral bij de fractie zorgt de dominantie van De Graaf voor irrita- 
goed gebruik. Iedere donderdagavond  tie.  Vanaf het moment dat De Graaf van het toneel verdwijnt, gaat het ook 
de fractievoorzitter van de Tweede in het BPO steeds slechter. Senator Eddy Schuyer: "We hadden een grote 

van de Eerste Kamerfractie en de par- wond opgelopen. Er was iets gebeurd en dat was goed merkbaar."  105  De 
lijk gebeurt dit op het ministerie van nieuwe vicepremier, Brinkhorst, vult het gat dat met het vertrek van De 
den van  Thom  de Graaf verhuist het Graaf is gevallen niet in. Hij is voornamelijk betrokken bij zijn eigen 
Economische Zaken van vicepremier dossiers, komt vaak te laat naar het BPO (en vertrekt doorgaans ook weer 
idspersonenoverleg (BPO) wordt voor- vroegtijdig) en is vaak in het buitenland.  106  Boris Dittrich krijgt meer 
Ie ministerraad aan de orde is en welke ruimte, maar dit zorgt tegelijkertijd voor een verdere verwijdering tussen 
tn worden. Ook het halen van politieke de fractie en de bewindspersonen van D66. De twee D66-ministers ver- 
angrjke dossiers is een onderwerp van dedigen het kabinetsbeleid terwijl de Tweede Kamerfractie steeds meer 
lorgezeten door een kabinetslid als het het gevoel krijgt: dit is niet meer ons kabinet. Schuyer: "Vanaf het  mo- 
le  fractievoorzitter als het over fractie- ment dat  Thom  aftrad, is eigenlijk steeds de spanning aanwezig geweest 
organiseerd als het klinkt, gaat het - in van: moeten we nog wel doorgaan? Laurens-Jan had daar een uitgespro- 
hter niet altijd. Het overleg is ook vaak  Len  opvatting over: we gaan gewoon door. Maar dat was bij de fractie een 
i hun verhaal kwijt te kunnen over iets stuk minder.  „107  Partijvoorzitter Dales: "Op een gegeven moment zei 
mderen om stoom af te blazen na een Laurens-Jan: we gaan toch niet iedere week praten over of we het kabinet 
r betrokkenen worden dit de "brandjes naar huis gaan sturen? Zo vaak kwam het ter tafel. Je zag die kloof steeds 

groter worden. 108 
periode van Balkenende  II  functioneert Als er ergens duidelijk wordt dat er binnen de partijtop van D66 spra- 
ou moeten.'°1  Maar gaandeweg wordt Le is van een groeiend gebrek aan eensgezindheid, dan is het in het weke- 
ile ontmoetingspunt ook hèt moment lijkse BPO. De belangrijkste D66'ers hebben allemaal hun eigen ideeën 
meningsverschillen zichtbaar worden. over het kabinetsbeleid en de toekomst van de partij en lopen elkaar ho- 

r De Graaf voor een nieuw kiesstelsel peloos voor de voeten. Centrale regie ontbreekt. Partijvoorzitter Dales: 
en ook andere onderwerpen waaro er Iedereen moest zijn verhaal kwijt. Er werd niet structureel aan strategie 
.11end wordt gedacht (de Waddenzee- gedaan vanuit de fractie en de bewindslieden, van hoe gaan we iets doen. 
.ieke omroep) resulteren in steeds hefti- Het partijbelang werd soms wel met de mond beleden, maar niet door 
t BPO. Confrontaties die vooral gaan daden ondersteund. Iedereen hield zijn verhaal en vervolgens deed nie- 
van D66 en de bewindspersonen, die mand er iets mee." 109 Minister Pechtold: "Er hing altijd wel een lichte 
e discussie aangaan. Voor het partijhe- spanning in de lucht en soms kwam het tot een expliciete doorbraak daar- 
r Dales hamert er tijdens het BPO e-  an.  Het gebrek aan politiek leiderschap was daar steeds pregnanter." °  
)66 zich steeds minder in de koers an  Niemand heeft de leiding, er worden geen of onduidelijke afspraken  ge- 
es  die de Tweede Kamerfractie maakt maakt, er wordt geen gezamenlijke strategie ontwikkeld en ook de com- 
niet dat ze de verkeerde afwegingen municatie naar buiten toe wordt niet goed afgestemd. D66-senator Gerard 

wee kwaden, maar wat ik onvoldoende Schouw: "Er waren vaak halve afspraken, of geen afspraken of dan leek 
n aan de achterban waarom we dan die het dat er een afspraak was maar dat was dan geen afspraak. Dan kreeg je 
ie noch de bewindspersonen van D66 zo'n sfeer van we zouden toch zus of we zouden toch zo? Maar wat er 
e achterban. Dales: "Ze hadden zoiets nou precies was afgesproken en wie wat zou doen... Dat werd niet be- 
ban, dat komt wel goed."103  sproken, het bleef in de lucht hangen." tm  Niet zelden gaat een groot deel 

181 



LANGS DE AFGROND PARTIJ IN C 

van de vergadering op aan geruzie over uitspraken van fractieleden of woedend, zij kan nu naar extra budget I 
bewindslieden in de media waar anderen onaangenaam door zijn verrast, zijn woedend. Lousewies van der Laan 
Van afstemming en overleg is nauwelijks sprake. Schouw: "Het moest heel handig was, maar voor de rest va 
overleg heten, maar het was meer aan elkaar dicteren van wat ik ergens leidde echt tot slaande ruzie. Zes wek 
van vond en wat jij ergens van moet vinden."  2  Dat vindt ook minister kabinet en Laurens-Jan fietst er zo 
Pechtold: "Je verwacht dat je daar niet alleen zaken te horen krijgt, maar mini ster Pechtold krijgt Brinkhorst de v 
er ook nog wat over te zeggen kan hebben."'  3  Dergelijke conflicten wol- kamer uit om te voorkomen dat het ech 
den steeds venijniger en leggen een groeiend onderling wantrouwen borst: "Ze namen het me persoonlijk I 
bloot. Boris Dittrich: "Er was een vreselijke sfeer eigenlijk. In 2005 werd Bakker had overlegd voordat ik een st 
dat steeds manifester. ik had het idee dat niemand echt de waarheid Niet alleen binnen D66, maar ook tu 
sprak."'  4  Vooral de vraag over wat goed is voor D66 is een bron van VVD leidt de afspraak tussen Brinklu 
conflict. Lousewies van der Laan: "Het is heel cruciaal dat je als fractie lopen zo hoog op dat het kabinet opnieu 
en bewindspersonen een gezamenlijk beeld hebt waarvoor je het doet. Een compromis zorgt ervoor dat de part 
Wat de uitgangspunten zijn, tot hoe ver je gaat, watje doelstellingen zijn. Na de binnen D66 omstreden totstai 
dat je elkaar wat gunt. Die gezamenlijkheid was er niet. We gingen van hee  it  Boris Dittrich zijn partij 

29  incident naar incident en dat kwam omdat we als fractie en bewindslieden strijden voor dezelfde zaak". Twee j 
volledig andere ideeën hadden over regeren en prioriteiten." Schouw: allesbehalve een eenheid is. Het geruzie 
"Er was eigenlijk geen collectief concept. En er was ook geen gesprek sinds liet vertrek van  Thom  de Graaf 
over wat bindt ons. Iedereen had zijn eigen recept en daar kon niet op een tussen de Tweede Kamerfractie van L 
zakelijke en volwassen manier over worden gesproken."  6  De drie leden slechterd. Er is sprake van een verwijdi 
van de Eerste Kamerfractie van D66, die wat meer op afstand staan, maar de partijtop van D66, een verwijdering 
wel bij het BPO vertegenwoordigd zijn, zien het met lede ogen aan. lijk zal worden. 
Schouw: "Het ging steeds slechter. Er was een strijd aan de hand over de 
vraag: wie is hier de baas, wie heeft het voor het vertellen? Daar heb ik D66-FRACTIE TEGEN 1 

ook wel staaltjes van meegemaakt dat je denkt: het is niet leuk wat hier 
gebeurt. Daar werden we als Eerste Kamerfractie heel, heel somber van. In het voorjaar van 2005 heeft de NAVI 
Het was niet hoopgevend."'  7  tairen te leveren voor de International 

Eén van de ruzies in het BPO, die de opmaat zal vormen voor wat er in de Afghaanse provincie Uruzgan. IS 
in de maanden daarna zal gebeuren, vindt plaats in het najaar van 2005. 11S tegen de opstandelingen en bijdraagt a 
In de maanden daarvoor is tussen de coalitiepartijen gesproken over de De Nederlandse troepen worden gevr 
wens van D66-staatssecretaris Van der Laan om extra budget om haar taak. De missie is omstreden omdat het 
omroepplannen uit te voeren. D66-woordvoerder financiën Bert Bakker ge' aartjk is voor wederopbouw. Het i 
weet met de fracties van CDA en VVD tot overeenstemming te komen. 111cr van 2005 met een voorstel komen. 
Bakker: "CDA en VVD waren bereid extra geld voor media vrij te maken zich wachten. Er zijn geruchten dat m 
als Laurens-Jan iets zou doen aan de stijgende energiekosten, ofwel door geen voorstander is. Korte tijd later gaa 
lagere energietarieven ofwel een toeslag voor mensen die de stijgende Buitenlandse Zaken Ben Bot zijn twijl 
energiekosten niet meer kunnen betalen. Toen hebben we afgesproken dal zomer heeft het kabinet nog steeds geer 
dat een mooie uitruil was en dat we elkaar op die punten zouden sten- de Kamerfractie van D66 zit ondertus, 
nell."119  De deal is een aantal keren ter sprake geweest in het BPO. Eind zelf op onderzoek uit en spreken met de 
november is de D66-top ook weer voor het wekelijkse BPO bijeen, als Als het kabinet een wederopbouwmissii 
Brink.horst aankondigt dat de stijgende energiekosten meevallen en  hi  dan wel wat op te bouwen? Bij de der 
met VVD-leider Zalm heeft afgesproken dat compensatie dus niet nodig aan de Nederlandse missie in het Bosni 
is.120  De andere aanwezigen zijn perplex. Staatsecretaris Van der Laan is negentig een belangrijke rol. D66-frac 
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woedend, zij kan nu naar extra budget fluiten. Ook de andere aanwezigen 
zijn woedend. Lousewies van der Laan: "Het was een deal die voor hem 
heel handig was, maar voor de rest van ons niet."  2' Bert Bakker: "Dat 
leidde echt tot slaande ruzie. Zes weken stemmen we alles af, Kamer, 
kabinet en Laurens-Jan fietst er zo doorheen.  „122  Ook van collega-
,uinister Pechtold krijgt Brinkhorst de wind van voren en Bakker loopt de 
kamer uit om te voorkomen dat het echt in slaande ruzie ontaardt. Brink-
horst: "Ze namen het me persoonlijk kwalijk dat ik niet eerst met Bert 
Bakker had overlegd voordat ik een standpunt innam in het  kabinet." 

123 

Niet alleen binnen D66, maar ook tussen de coalitiepartners CDA en 
VVD leidt de afspraak tussen Brinkhorst en Zalm tot spanningen. Die 
lopen zo hoog op dat het kabinet opnieuw aan een zijden draadje hangt. 124 
Een compromis zorgt ervoor dat de partijen met elkaar verder kunnen. 

Na de binnen D66 omstreden totstandkoming van het kabinet in 2003 
heeft Boris Dittrich zijn partienoten opgeroepen "om als één partij te 
strijden voor dezelfde zaak".' Twee jaar later is wel duidelijk dat D66 
allesbehalve een eenheid is. Het geruzie in het BPO illustreert hoezeer het 
sinds het vertrek van  Thom  de Graaf als vicepremier de verhoudingen 
tussen de Tweede Kamerfractie van D66 en de bewindslieden zij ver-
slechterd. Er is sprake van een verwijdering tussen de hoofdrolspelers in 
de partijtop van D66, een verwijdering die een maand later pijnlijk duide-
lijk zal worden. 

D66-FRACTIE TEGEN MISSIE IJRUZGAN 

In het voorjaar van 2005 heeft de NAVO Nederland gevraagd 1.100 mili-
tairen te leveren voor de International  Security Assistance  Force (ISAF) 
in de Afghaanse provincie Uruzgan. ISAF is een NAVO-missie die strijdt 
tegen de opstandelingen en bijdraagt aan de wederopbouw van het land. 
De Nederlandse troepen worden gevraagd om te helpen bij de tweede 
taak. De missie is omstreden omdat het in Uruzgan volgens sommigen te 
gevaarlijk is voor wederopbouw. Het kabinet zal aanvankelijk in de zo-
mer van 2005 met een voorstel komen. Maar kabinetsbesluit laat lang op 
zich wachten. Er zijn geruchten dat minister van Defensie Henk Kamp 
geen voorstander is. Korte tijd later gaat het verhaal dat ook minister van 
Buitenlandse Zaken Ben Bot zijn twijfels heeft.  126  Aan het eind van de 
zomer heeft het kabinet nog steeds geen standpunt ingenomen. De Twee-
de Kamerfractie van D66 zit ondertussen niet stil. De democraten gaan 
zelf op onderzoek uit en spreken met deskundigen en met de militaire top. 
Als het kabinet een wederopbouwmissie wil, is dat dan haalbaar? Valt er 
dan wel wat op te bouwen? Bij de democraten spelen de herinneringen 
aan de Nederlandse missie in het Bosnische stadje Srebrenica in de jaren 
negentig een belangrijke rol. D66-fractielid Bert Bakker was voorzifter 
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van de enquêtecommissie die de gang van zaken in Srebrenica heeft on-
derzocht. Er is de democraten veel aan gelegen om de lessen die toen zijn 
getrokken nu in acht te nemen bij een beslissing over Uruzgan. De D66-
fractie wil Nederlandse militairen niet op een heilloze missie sturen en 
daarom goed nadenken over doel, randvoorwaarden en haalbaarheid. Op 
basis van de informatie die ze heeft verzameld, plaatst de D66-fractie 
grote vraagtekens bij de missie. Begin december maakt de Volks krani 
voor het eerst melding van de "ernstige twijfels" bij de democraten» 
Enkele dagen later oppert fractievoorzitter Dittrich dat de Tweede Kamer 
wellicht eerst hoorzittingen zou moeten houden alvorens een besluit over 
de missie te nemen.  128  Door de twijfel bij de D66-fractie dreigt een pro-
bleem in de regeringscoalitie te ontstaan. Dittrich beseft dat een eventueel 
'nee' van zijn fractie tot grote problemen kan leiden. Hij zoekt daarom al 
in een vroegtijdig stadium steun binnen zijn eigen partij. In de richting 
van het landelijk bestuur oppert hij de mogelijkheid om het congres bij-
een te roepen. Dittrich wil de leden bij dit belangrijke besluit betrekken. 
ook omdat D66 hier wellicht een beslissende rol in speelt. Het landelijk 
bestuur vindt het echter een verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer-
fractie om eigenstandig een standpunt in te nemen en wijst een extra par-
tijcongres van de hand. 

129 

Half december spreken fractievoorzitter Dittrich en minister Pechtold 
elkaar over de kwestie. Pechtold informeert Dittrich over de aarzelingen 
bij de D66-bewindslieden en de twijfels bij ministers van de andere par-
tijen. Aan het gesprek houdt Dittrich de indruk over dat het goed zou zijn 

als de D66-fractie publiekelijk een standpunt inneemt. Dittrich: "Toen Ik 
Alexander had gesproken, dacht ik: misschien moeten we ons hier toch 
eens over uitlaten.  „130  Met die boodschap gaat Dittrich naar de fractie. 
Fractielid Van der Laan: "Boris zei in de fractie dat hij Alexander had 
gesproken en dat Alexander had gezegd dat de tegenstanders in het kabi-
net nog maar een klein zetje nodig hadden en dan zou de missie van tafel 
gaan. Dus dit zou een goed moment zijn om als fractie bekend te maken 
dat wij tegen waren. De fractie had zoiets van: als Boris zegt dat Alexan-
der zegt dat dit wel een goed moment is om naar buiten te komen, dan zal 
dat wel zo zijn.  „131  Maar Pechtold heeft helemaal niet tegen Dittrich ge-
zegd dat de fractie haar standpunt bekend moet maken. Pechtold: "Nee 
De fractie wist precies hoe het in de ministerraad lag, want dat had ik 
tegen Dittrich verteld. ik was in het kabinet bezig te verkennen of CDA 
en VVD de missie wel wilden, want daar was twijfel over. De kaarten 
waren nog niet geschud. „132 

Voordat de fractie haar standpunt bekend maakt, wordt besloten eerst 
nog met de militaire top te gaan praten. Dittrich: "ik heb Kamp gebeld en 
gezegd dat we grote zorgen hadden en hem gevraagd of we als fractie ecu 
gesprek konden hebben. Op het Ministerie aan het Plein hebben we teen  
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cell  gesprek gehad met Dick Berlijn. Hij hield een public relations-

vet-haal en ging niet in op onze zorgen, dus wij voelden ons niet serieus 
cenomn Toen hebben we besloten: bekijk het maar, wij zijn tegen. En 
toen heb ik besloten naar buiten te gaan."133  Op vrijdagmiddag 16 de-
cember, terwijl de meeste politici op Huis ten Bosch zijn voor de afslui-
tende receptie van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix, 
belt de voorlichter van de D66-fractie een aantal journalisten in Den 
1-iaagJ34  De voorlichter heeft nieuws: de Tweede Kamerfractie van D66 
is tegen de missie naar Uruzgan. Dittrich: "ik dacht: iedereen is op het 
paleis, ik ga daar gewoon niet naartoe en dan kan ik vanavond in het 
nieuws mooi het D66-verhaal neerzetten.  „135  En zo geschiede: die avond 
openen het RTL Nieuws en het NOS Journaal met het nieuws dat rege-
riiigspartij D66 tegen de militaire missie naar Uruzgan is. Met de bewuste 
keuze om de publiciteit op te zoeken, hoopt Dittrich twee vliegen in één 
klap te slaan: de missie bij voorbaat onmogelijk maken en de D66-
bewindslieden de speelruimte ontnemen om een andere afweging te ma-
ken. De D66-bewindslieden worden verrast door de stap van Dittrich. 
\/icepremier Brinkhorst: "ik zat in Hongkong voor een vergadering van 
de Wereldhandelsorganisatie. I was not  amused  en dat heb ik ze laten 
merken. Inhoudelijk was ik het helemaal niet zo oneens met de fractie. 
\iaar het is principieel fout om een ontijdig standpunt in te nemen. En om 
niet te overleggen.  „136  Minister Pechtold moet het nieuws van journalis-
ten horen. 

De vroegtijdige standpuntinname van de D66-fractie wekt alom ver-
bazing. Het is hoogst ongebruikelijk dat een regeringsfractie zich tegen 
een kabinetsbesluit uitspreekt, nog voordat dat besluit is genomen. En 
blijkbaar doen de overwegingen voor en tegen de missie er voor de de-
mocraten niet toe, want ze hebben hun standpunt al ingenomen voordat 
de argumenten in een open debat zijn gewisseld. Dat is niet de manier 
waarop D66 doorgaans politiek bedrijft. Maar Kamerlid Bakker vindt het 
olkomen terecht dat de D66-fractie duidelijk heeft gemaakt waar ze 

staat: "We hadden geen zin om wekenlang een toneelstukje op te voeren. 
We gaan niet de illusie wekken dat we in achterkamertjes nog wel te 
bewerken zijn. Iedereen weet nu waar de partij staat, omdat we het in alle 
openheid zeggen."  37  Bakker verwijst naar de besluitvorming rondom de 
Nederlandse missie naar Srebrenica. "De Kamer had toen goede bedoe-
lingen, maar gaf zich er geen rekenschap van of de missie naar Bosnië 
haalbaar was. Politiek, pers en publieke opinie hadden slechts één doel: 
we gaan naar Bosnië. We liepen in een fuik. Nu weten fracties heel goed 
waarnaar ze moeten kijken. En dat hebben we gedaan."  38  Dat nu het 
beeld ontstaat dat de D66-bewindslieden klem gezet worden tussen de 
collega-ministers in het kabinet en de eigen fractie, is volgens Bakker hûn 
probleem: "Mijn indruk is dat de ministers Pechtold en Briukhorst bezwa- 
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ren hebben. Ze kunnen twee dingen doen: zich in het kabinet verzetten in beginsel doorgaan (hoewel het gel 
tegen een positief besluit of ermee instemmen, zodat het in de Kamer ontbreekt). Maar het is nauwelijks den 
behandeld kan worden. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. „139 net in dat geval zal blijven steunen. Oot 
Maar de fractie van D66 brengt de bewindspersonen van de eigen partij kabinetscrisis, maar dan niet door eer 
wel degelijk in een moeilijke positie. Door zijn stap maakt Dittrich het door een breuk tussen kabinet en Twe 
hen immers onmogelijk om de kwestie binnen het kabinet op te lossen, kwestie Uruzgan voor D66 slecht te zul 
zonder de coalitie op te blazen. En waarom maakt Dittrich het standpunt Uit de D66-gelederen komen op da 
van zijn fractie bekend aan de vooravond van het ingelaste kabinetsbe- Bakker stelt dat er een kabinetscrisis v 
raad over de kwestie, terwijl hij weet dat D66-vicepremier Laurens-Jan maken een positief besluit niet mee. 
Brinkhorst in het buitenland verblijft en dat minister Pechtold dus als zonder onze steun troepen stuurt. Ons 
enige D66-minister in de ingelaste ministerraadvergadering zal zitten? Peebtold "heeft niemand het woord 
Dittrich zet bovendien de D66-ministers voor het blok, waardoor ook men."  141  Het ontbreekt binnen de top i 
intern de verhoudingen op scherp komen te staan. Door uitspraken als waarom de partijtop op woensdag 21 
"wij zullen een missie naar Uruzgan niet meemaken" en "ons nee blijft Economische Zaken crisisberaad houdt 
nee", heeft de fractie zich zo diep ingegraven dat er geen weg terug meer D66-ministers zullen instemmen met ee 
is. De fractie kan niet meer van mening veranderen zonder volstrekt  on-  liet kabinet zal hierover donderdag ee 
geloofwaardig te worden. het aan de Tweede Kamer om een debr 

Het lijkt erop dat Dittrich het initiatief in de Uruzgan-kwestie naar Kamer is (en blijft) tegen de missie: "1 
zich toe trekt om zijn positie als leider van D66 te versterken. Maar de haalt Kamerlid Bakker. 142 Ondertussen 
vraag is of Dittrich's optreden in de kwestie-Uruzgan getuigt van politiel naamde 'artikel 100-brief'. Dit verwijst 
inschattingsvermogen en de door hem gewenste oplossing dichterbij \vaarin staat dat de Tweede Kamer het r 
brengt. Zijn eigen belang laten prevaleren boven het belang van zijn partij ding van Nederlandse troepen uit te sp 
en dat van de regeringscoalitie kan hem nog wel eens duur komen te zal er een extra ingelaste ministerraadi 
staan. Want nu het standpunt van de D66-fractie bekend is, dreigt een daarna zal de 'artikel 100-brief naar 
kabinetscrisis. Als de D66-bewindslieden niet instemmen met de missie stunid.143  D66-minister Pechtold vindt 
en dit leidt tot breuk binnen het kabinet, dan zullen de D66-bewindslieden brief moeten afwachten en laat daarom 
hun conclusies moeten trekken en hun zetel ter beschikking moeten stel- de uitzending is. "Eerst praten we in het 
len. Premier Balkenetide zal dan genoodzaakt zijn het ontslag van het Pecli to1d.144  

kabinet aan te bieden, waarna vervroegde verkiezingen zullen volgen. Dit Inhoudelijk zitten de Tweede Kame 
is niet in het belang van D66. De democraten hebben immers geen enkel D66 volledig op één lijn. Net  als de Tm 
belang bij nieuwe verkiezingen. De meerderheid van de bevolking deelt horst en Pechtold dat de Nederlandse tr( 
weliswaar de mening van de D66-fractie, maar het is naïef om te denken bou\k zullen toekomen omdat de situati 
dat veel mensen D66 zullen stemmen om het Uruzgan-standpunt van de "Oe,-„ is. De D66-bewindslieden willei 
democraten. Dat door toedoen van D66 het kabinet valt, zal door velen I Weede Kamer. Na intensief overleg F 
worden toegejuicht, maar de theorie 'wie breekt betaalt' is in de praktijk Collega's in het kabinet daartoe over te 
vaak bewezen. Er valt voor Dittrich en de zijnen dus niets te winnen bij artikel 100-brief' die het kabinet naar 
een crisis. Als de D66-bewindslieden wèl instemmen met de missie en het staat (lat het kabinet heeft "besloten t 
kabinet komt met een gezamenlijk standpunt, dan zijn de krantenkoppel' Mi litairen naar Uruzgan te sturen. Met a 
te voorspellen: "verdeeldheid binnen D66" en "scheuring tussen fractie en de Intentie om een besluit tot troepeni 
bewindslieden D66" is het beeld dat zal overheersen. Dit voor D66 uiterst T\veede Kamer over de kwestie heeft 
schadelijke scenario kan toch niet de bedoeling van Dittrich zijn geweest definitief besluit nemen. Een "voorneme 
Een derde scenario is dat de D66-fractie zijn steun aan het kabinetsvoor-  °ngehrUikeljk, maar het is de enige m 
stel onthoudt, maar er wel een Kamermeerderheid is. Dan kan de missie kabinet te voorkomen. De Tweede Kam 
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en doen: zich in het kabinet verzetten 
e instemmen, zodat het in de Kamer 
n hun eigen verantwoordelijkheid.""'  
e bewindspersonen van de eigen partij 
iiie. Door zijn stap maakt Dittrich het 
vestje binnen het kabinet op te lossen, 
i waarom maakt Dittrich het standpunt 
oravond van het ingelaste kabinetsbe-
veet dat D66-vicepremier Laurens-Jan 
dijft en dat minister Pechtold dus als 
te ministerraadvergadering zal zitten? 
inisters voor het blok, waardoor ook 
komen te staan. Door uitspraken als 

lan niet meemaken" en "ons nee blijft 
ingegraven dat er geen weg terug meet 
lening veranderen zonder volstrekt  on- 

initiatief in de Uruzgan-kwestie naar 
leider van D66 te versterken. Maar de 
le kwestie-Uruzgan getuigt van politiek 
r hem gewenste oplossing dichterbij 
valeren boven het belang van zijn partij  
an  hem nog wel eens duur komen Ie 
i de D66-fractie bekend is, dreigt een 
islieden niet instemmen met de missie 
binet, dan zullen de D66-bewindslieden 
hun zetel ter beschikking moeten stel-
genoodzaakt zijn het ontslag van het 

'roegde verkiezingen zullen volgen. Dit 
democraten hebben immers geen enkel 
)e meerderheid van de bevolking deelt 
fractie, maar het is naïef om te denken 
men om het Uruzgan-standpunt van de 
n D66 het kabinet valt, zal door velen 
:ie 'wie breekt betaalt' is in de praktijk 
eh en de zijnen dus niets te winnen hij 
[en wèl instemmen met de missie en het 

standpunt, dan zijn de krantenkoppen 
en D66" en "scheuring tussen fractie en 
at zal overheersen. Dit voor D66 uiterst 
de bedoeling van Dittrich zijn geweest. 
.fractie zijn steun aan het kabinetsvoor-
mermeerderheid is. Dan kan de missie 
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n beginsel doorgaan (hoewel het gebruikelijke 'brede draagvlak' dan 
ontbreekt). Maar het is nauwelijks denkbaar dat de D66-fractie het kabi- 
net in dat geval zal blijven steunen. Ook in dat geval komt het dus tot een 
kabinetscrisis, maar dan niet door een breuk binnen het kabinet, maar 
door een breuk tussen kabinet en Tweede Kamer. Hoe dan ook lijkt de 
kwestie Uruzgan voor D66 slecht te zullen aflopen. 

Uit de D66-gelederen komen op dat moment tegenstrijdige geluiden. 
Bakker stelt dat er een kabinetscrisis volgt als er een missie komt: "Wij 
maken een positief besluit niet mee. Het is ondenkbaar dat het kabinet 
zonder onze steun troepen stuurt. Ons nee blijft nee .' 40  Maar volgens 
Pechtold "heeft niemand het woord kabinetscrisis in de mond geno-
men."14' Het ontbreekt binnen de top van D66 volledig aan regie, reden 
waarom de partijtop op woensdag 21 december op het ministerie van 
Economische Zaken crisisberaad houdt. Na afloop meldt de NOS dat de 
D66-ministers zullen instemmen met een Nederlandse missie in Uruzgan. 
Het kabinet zal hierover donderdag een besluit nemen en vervolgens is 
het aan de Tweede Kamer om een debat te houden. De D66-fractie in de 
Kamer is (en blijft) tegen de missie: "Het is nee en het blijft nee", her-
haalt Kamerlid Bakker.  142   Ondertussen werkt het kabinet aan een zoge-
naamde 'artikel 100-brief. Dit verwijst naar artikel 100 van de grondwet, 
waarin staat dat de Tweede Kamer het recht heeft om zich over de uitzen-
ding van Nederlandse troepen ut te spreken. Op maandag 19 december 
zal er een extra ingelaste. ministerraadvergadering zijn en de donderdag 
daarna zal de 'artikel 100-brief naar de Tweede Kamer worden ge-
stuurd.'43  D66-minister Pechtold vindt dat de Tweede Kamerfracties die 
brief moeten afwachten en laat daarom in het midden of hij voor of tegen 
de uitzending is. "Eerst praten we in het kabinet, dat is democratie", aldus 
Pechtold. 144 

Inhoudelijk zitten de Tweede Kamerfractie en de bewindslieden van 
D66 volledig op één lijn. Net  als de Tweede Kamerfractie vrezen Brink-
horst en Pechtold dat de Nederlandse troepen helemaal niet aan wederop-
bouw zullen toekomen omdat de situatie in Uruzgan nog niet stabiel ge-
noeg is. De D66-bewindslieden willen daarom eerst een debat in de 
Tweede Kamer. Na intensief overleg binnen het kabinet weten ze hun 
collega's in het kabinet daartoe over te halen. Het resultaat is dat in de 
artikel 100-brief die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt, alleen 

slaat dat het kabinet heeft "besloten tot het voornemen" Nederlandse 
militairen naar Uruzgan te sturen. Met andere woorden: de regering heeft 
(le intentie om een besluit tot troepenuitzending te nemen. Pas als de 
Tweede Kamer over de kwestie heeft gedebatteerd, zal het kabinet een 
definitief besluit nemen. Een "voornemen" in plaats van een besluit is erg 
Ongebruikelijk, maar het is de enige manier om een conflict binnen het 
kabinet te voorkomen. De Tweede Kamerfracties reageren kritisch: "een 
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brevet van onvermogen" (PvdA), "laf' (GroenLinks), "een Lubberiaanse Se belangen in de Verenigde Staten", al 
oplossing" (VVD).  145  Met uitzondering - uiteraard - van de D66-fractie. tieke bedreigingen sterken de D66-Kan 
Dittrich vindt het verstandig dat het kabinet een slag om de arm houdt. tin„. "Het zou bijzonder kwalijk zijn t 

"Het parlement kan nu vrij discussiëren over de missie." Maar de D66- door economische chantage", aldus Bei 
fractie blijft tegen: "Uruzgan is het hartland van de Taliban. De Amerika- sic in de kern niet juist. Bakker: "De Ar 
nen zijn er niet in geslaagd stabiliteit te brengen. De haat is enorm en niet in geslaagd het terrorisme in deze 
vrede is ver te zoeken. Maar het doel van deze missie is niet het brengen Nederland ook niet lukken met een we 
van rust en het opsporen van terroristen, maar wederopbouw. Dat doel gericht op het herstellen van de veiligh 
past niet bij de feitelijke situatie."46  Maar er is nog maar weinig ruimte van wederopbouw ook geen sprake zij 
voor de inhoudelijke argumenten om voor of tegen de missie te zijn. In de goede bedoelingen ten spijt - gedoemd 
media gaat het alleen nog maar over de dreigende kabinetscrisis. Op 11 januari publiceert weekblad, 

interview met Bakker. In dat interview 
DE SPANNINGEN LOPEN OP crisis dreigt als het kabinet besluit om, 

in  ii  itairen naar Afghanistan te sturen. D 
Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie in de Tweede Kamer een missie steunt 
en SGP voelt er helemaal niets voor om te debatteren over een "voorne- twee opties: het kabinet ziet af van de 
men". Deze partijen willen dat het kabinet eerst met een eigenstandig kaar. ' Bakker wordt door vrijwel iede 
besluit komt: de regering regeert, de Kamer controleert.  147  Premier Bal- gefloten. Fractievoorzitter Dittrich, die 
kenende lijkt hier wel gevoelig voor en wil in de tweede week van januari Antillen verblijft, vindt de "grote woon 
2006 een door het hele kabinet gedragen besluit nemen over het zenden wil liet niet over een kabinetscrisis heb] 
van Nederlandse troepen naar de provincie Uruzgan in Afghanistan. Partijen de kwestie rustig bestuderen 
Daarna kan dan een debat in de Kamer plaats vinden. De D66- proces wordt verstoord als daar een 
bewindslieden Brink.horst en Pechtold verzetten zich tegen het nemen van Dittr,ch.'52  Maar Dittrich heeft tot nu 1 

zo'n besluit. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van D66-Amsterdam op S geen missie mag komen zonder de ster 
januari laat Pechtold weten daar niet aan mee te zullen werken. "Er wordt toch ook de dreiging van een kabinetscr 
gesuggereerd dal de ministers Brink.horst en Pechtold deze week maar zitter Dales vindt het te vroeg om nu t 

'om' moeten. Nou, nee dus. We zitten vast in procedureel gesteggel, ter- ken. 1,3
Maar de Volkskrant tekent uit de 

wijl het kabinet de discussie juist heeft mogelijk gemaakt. Laten we pa- op dat hij "vierkant achter Bakker en d 
bliekelijk het inhoudelijk debat met de Kamer voeren. Is er een vredes- hij zich gesteund voelt door vele partijg 
missie mogelijk? Wellicht zal niemand de schoonheidsprijs voor de ge-  noemt de gedachte van een kabinetscri 
volgde procedure krijgen. Het kabinet niet, de fracties die voor de discus- cassie niet op de spits gedreven moet w 
sie al tegen waren niet en ook de fracties die de kaarten tegen de borst te dreigen met een crisi", aldus Brinkhi 
houden niet. Maar de discussie moet over de inhoud van de missie gaai], hein de vruchten van het hervormingsbe 
niet alleen over de procedure.", aldus Pechtold.  148  Door de opstelling van net moet door, het is nu een oogstjaar", 
Brinkhorst en Pechtold kan het kabinet geen unaniem besluit nemen. De Diezelfde dag bespreekt het landeliji 
D66'ers houden vast aan een debat in de Tweede Kamer. Uiteraard in de bestuur vindt dat de Tweede Kamerfra 
hoop dat in dat debat zal blijken dat een Nederlandse missie naar Uruzgt111  een faitaceompli heeft gesteld" en dat 
niet op voldoende steun kan rekenen. Ondertussen neemt de druk op Ne gefaald 6 Het algemene gevoel is dat h 
derland toe. Diverse NAVO-partners geven blijk van irritatie over de steeds dichterbij komt. Het bestuur acht 
voortdurende onduidelijkheid over de Nederlandse bijdrage en de Ameri tegen de missie stemt terwijl de D66-be 
kaanse oud-ambassadeur Paul  Bremer  dreigt in de Volkskrant zelfs met selijke optie. Het bestuur neemt zelf  eel  
maatregelen tegen Nederland: "Als de Nederlandser besluiten geen troe en treedt vooralsnog niet met een eigen 
pen naar Afghanistan te sturen, zal dat schadelijk zijn voor de Nederland- hiervoor is dat het bestuur van D66 ze] 
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"laf' (GroenLinks), "een Lubberiaanse se belangen in de Verenigde Staten", aldus  Bremer.  149  Dit soort diploma- 
dering - uiteraard van de D66-fractie, tieke bedreigingen sterken de D66-Kamerleden alleen maar in hun opvat- 
het kabinet een slag om de arm houdt, ing. "Het zou bijzonder kwalijk zijn als de discussie wordt vertroebeld 
Lssiëren over de missie." Maar de D66- door economische chantage", aldus Bert Bakker. Volgens D66 is de mis- 
st hartland van de Taliban. De Amerika- sie in de kern niet juist. Bakker: "De Amerikanen zijn er na vier jaar strijd 
iliteit te brengen. De haat is enorm en niet in geslaagd het terrorisme in deze provincie te beteugelen. Dat zal 
doel van deze missie is niet het brengen Nederland ook niet lukken met een wederopbouwmissie, die niet eens is 
rroristen, maar wederopbouw. Dat doel gericht op het herstellen van de veiligheid. Maar zonder veiligheid kan er 
,,146 Maar er is nog maar weinig ruimte van wederopbouw ook geen sprake zijn. Daarmee is deze missie - alle 
om voor of tegen de missie te zijn. In de goede bedoelingen ten spijt - gedoemd te mislukken. „150 
ier de dreigende kabinetscrisis. Op 11 januari publiceert weekblad Elsevier een (al eerder gehouden) 

interview met Bakker. In dat interview stelt Bakker dat er een kabinets- 
INGEN LOPEN OP crisis dreigt als het kabinet besluit om, tegen de wens van D66 in, toch 

militairen naar Afghanistan te sturen. Dat zou kunnen als de PvdA-fractie 
), PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie in de Tweede Kamer een missie steunt. Wat Bakker betreft zijn er maar 
'oor om te debatteren over een "voorne- twee opties: het kabinet ziet af van de missie of het kabinet klapt uit el- 
het kabinet eerst met een eigenstandig kaar.  1' Bakker wordt door vrijwel iedereen in de top van D66 hard terug 
t, de Kamer controleert. 147 Premier Ba!- gefloten. Fractievoorzitter Diftrich, die op dat moment op de Nederlandse 
or en wil in de tweede week van januari Antillen verblijft, vindt de "grote woorden" van Bakker onverstandig. Hij 
edragen besluit nemen over het zenden svil het niet over een kabinetscrisis hebben. Volgens Dïttrich moeten alle 
de provincie Uruzgan in Afghanistan. partijen de kwestie rustig bestuderen en hun standpunt bepalen en dat 

de Kamer plaats vinden. De D66- proces wordt verstoord als daar een crisisdreiging boven hangt, aldus 
htold verzetten zich tegen het nemen van Dittrich.152  Maar Dittrich heeft tot nu toe zelf ook steeds gezegd dat er 
Dijeenkomst van D66-Amsterdam op 8 geen missie mag komen zonder de steun van D66 een standpunt waar 
niet aan mee te zullen werken. "Er wordt toch ook de dreiging van een kabinetscrisis in doorklinkt. Ook partijvoor- 
rinkhorst en Pechtold deze week maar zitter Dales vindt het te vroeg om nu al over een kabinetscrisis te spre- 
zitten vast in procedureel gesteggel, ter- ken. 153  Maar de Volkskrant tekent uit de mond van de partijvoorzitter ook 
t heeft mogelijk gemaakt. Laten we pu- op dat hij "vierkant achter Bakker en de rest van de fractie" staat en dat 
met de Kamer voeren. Is er een vredes- lii.j zich gesteund voelt door vele partijgenoten.  154  Vicepremier Brinkhorst 
iemand de schoonheidsprijs voor de ge- noemt de gedachte van een kabinetscrisis "dwaas." Hij vindt dat de dis- 
binet niet, de fracties die voor de discus- cussie niet op de spits gedreven moet worden. "Dit is niet het moment om 
le fracties die de kaarten tegen de borst te dreigen met een crisis", aldus Brinkhorst. Zeker nu het kabinet volgens 
noet over de inhoud van de missie gaan, hem de vruchten van het hervormingsbeleid kan gaan plukken. "Dit kabi- 
Lldus Pechtold.'48  Door de opstelling van liet moet door, het is nu een oogstjaar", aldus Brinkhorst."5  
cabinet  geen unaniem besluit nemen. De Diezelfde dag bespreekt het landelijk bestuur van D66 de situatie. Het 
)at in de Tweede Kamer. Uiteraard in de bestuur vindt dat de Tweede Kamerfractie de D66-bewindslieden "voor 
Jat een Nederlandse missie naar Uruzgan een fait accompli heeft gesteld" en dat de onderlinge afstemming heeft 
snen. Ondertussen neemt de druk op Ne- gefaald. Het algemene gevoel is dat het scenario van een kabinetscrisis 
rtners geven blijk van irritatie over de steeds dichterbij komt. Het bestuur acht een situatie waarin de D66-fractie 
er de Nederlandse bijdrage en de Amen- tegen de missie stemt terwijl de D66-bewindslieden voor zijn, geen wen- 
remer dreigt in de Volkskrant zelfs met selijke optie. Het bestuur neemt zelf echter een afwachtende houding aan 
,.ls de Nederlandser besluiten geen troe- en treedt vooralsnog niet met een eigen standpunt naar buiten. De reden 
al dat schadelijk zijn voor de Nederland = hiervoor is dat het bestuur van D66 zelf ook intern verdeeld is over het 
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sturen van troepen naar Uruzgan.  157  Ook het BPO op donderdagavond één keer de klokken gelijk gezet. En d 
staat geheel in het teken van Uruzgan. Na afloop willen de D66'ers wei- noten bij het crisisoverleg een heldere  
fig  kwijt. Dittrich herhaalt dat "dit niet het moment is om over een crisis blijft tegen de missie. De bewindslied 
te spreken."158  Maar terwijl naar buiten toe sussende woorden worden missie niet doorgaat. Gaat de missie 
geuit in een poging te spanningen te temperen, is duidelijk dat de span- steun aan het kabinet intrekken.  164  Vo 
ningen binnen de top van D66 sterk oplopen. De Tweede Kamerfractie bereikt. In felle bewoordingen maakt  hi  
lijkt de druk steeds verder te verhogen terwijl in het kabinet nog wordt betreft een volstrekt verkeerde koers va 
gewerkt wordt aan een oplossing. Na een week vol spanningen en een bezig is als hij het kabinet dreigt op te b 
dreigende kabinetscrisis komt op vrijdag 13 januari de ministerraad bij- woede wijst hij op de sociaaleconomis 
een. De ministerraad komt niet tot een besluit en houdt vast aan het nomie die weer aantrekt. "Als de fraci 
'voornemen'. Volgens premier Balkenende is er 'besloten' dat het kabinet fractie het kabinet opblaast, dan zeg ik  
het 'voornemen' heeft om Nederlandse militairen naar Uruzgan te sturen. op, clan scheurt de partij!", roept Brin] 
Hij noemt het standpunt van het kabinet "glashelder.  „159  D66-minister kabinet koste wat kost in het zadel  how  
Brinithorst legt het standpunt van het kabinet uit als winst voor hem en meer over de vraag of een militaire mi: 
zijn collega Pechtold: het kabinet heeft ondanks alle druk "geen nieuw Afghanistan een verstandige keuze is. 
besluit" genomen, maar de "bereidheid" om troepen naar Uruzgan te politieke inschatting hoe de leden en ki 
sturen slechts "herbevestigd" en de D66-ministers zijn niet 'om' ge- tegen de missie zullen waarderen. De d 
gaan.  160  Maar op en rond het Binnenhof is iedereen op dat moment al consequentie de partij aan het al dan r 
behoorlijk moe van het gesteggel over woorden als 'besluit' en 'voome- verbinden. Maar bovenal gaat het confli 
men' en de procedurele patstelling die een echt besluit al weken tegen-  rant  over de vraag wie daarover gaat. C 
houdt. De partijen die eerder een debat in de Kamer blokkeerden, gaan voor het zeggen heeft. Pechtold spreekt 
door de knieën en nemen genoegen met de formulering van het kabinet, de bijeenkomst "niet verheffend" en "r 
De D66-fractie toont zich tevreden dat de impasse in het kabinet is opge- minder terughoudend in hun woordkei 
lost. "Dit is wat we wilden. We kijken nu erg uit naar een debat", ver- incest ontluisterende avond uit mijn p 
klaart fractievoorzitter Dittrich na afloop van de ministerraad."  61  Maar werd gekleurd door eigenbelang. ik vor 
de dreiging van een kabinetscrisis is daarmee niet weggenomen.  Dc  Schuyer noemt de sfeer tijdens het crisi 
Tweede Kamerfractie van D66 is immers nog steeds tegen de missie. En aftreden van  Thom  de Graaf en ook 
Dittrich onderstreept nog eens dat het ondenkbaar is dat Nederland miii- noemt het "een heel heftige bijeenkoms 
tairen naar Uruzgan stuurt zonder de steun van één van de drie coalitie- hard inachtsspel. De enige vraag was 
partners. 162 maanden sluimerende crisis binnen de 

avond in Den Haag te exploderen, met: 
HARD TEGEN HARD soorthestaan van de partij. Dittrich: "H 

nam bet dreigement van Brinkhorst zeer 
Tegen de achtergrond van een dreigende kabinetscrisis komt de interne  lend." Senator Schuyer schaart zich 
crisis binnen D66 tot een nieuw hoogtepunt. Tijdens een geheime bijeen- triclii aan partijvoorzitter Dales vraagt w 
komst van de D66-top moet worden geprobeerd een uitweg uit de ontst1 bestuur is, laat deze weten dat het bes 
ne situatie te vinden.  163  Het crisisoverleg vindt plaats op dinsdagavond 17 tractie mag het kabinet niet laten vallen. 
januari, in restaurant Julien in het centrum van Den Haag. In een afge dus lijnrecht tegenover zowel de bewirn 
scheiden ruimte zijn alle hoofdrolspelers bijeen: fractievoorzitter Dittrich,  trich kan geen kant meer op. Als de frai 
vicefractievoorzitter Van der Laan, defensiewoordvoerder Bakker, cie komt het tot een scheuring binnen D66 
ministers Brinithorst en Pechtold, fractievoorzitter in de Eerste Kamer borst heeft met zijn powerplay het pleit 
Schuyer en partijvoorzitter Dales. De emoties lopen die avond hoog op. missie stemmen, maar de kwestie niet ti 

Aan het De Tweede Kamerfractie van D66 heeft voorafgaand aan het overleg nog eind van de bijeenkomst in res 
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Ireigende kabinetscrisis komt de interne 
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én keer de klokken gelijk gezet. En daardoor kan Dittrich zijn partijge-
noten bij het crisisoverleg een heldere lijn voorleggen: de fractie is en 
blijft tegen de missie. De bewindslieden dienen ervoor te zorgen dat de 
missie niet doorgaat. Gaat de missie wel door, dan zal de fractie haar 
steun aan het kabinet intrekken. 164 Voor Brinkborst is nu echt de grens 
bereikt. In felle bewoordingen maakt hij duidelijk dat de fractie wat hem 
betreft een volstrekt verkeerde koers vaart en dat Dittrich onverantwoord 
bezig is als hij het kabinet dreigt op te blazen. Met nauwelijks ingehouden 
woede wijst hij op de sociaaleconomische hervormingen en op de eco-
nomie die weer aantrekt. "Als de fractie op deze weg doorgaat, als de 
fractie het kabinet opblaast, dan zeg ik mijn lidmaatschap van de partij 
op, dan scheurt de partij!", roept Brinkhorst.  165  De vicepremier wil het 
kabinet koste wat kost in het zadel houden. Al snel gaat de discussie niet 
meer over de vraagof een militaire missie naar een gevaarlijk gebied in 
Afghanistan een verstandige keuze is. Het gaat zelfs niet meer om de 
politieke inschatting hoe de leden en kiezers een standpunt voor dan wel 
tegen de missie zullen waarderen. De discussie gaat over de vraag welke 
consequentie de partij aan het al dan niet doorgaan van de missie moet 
verbinden. Maar bovenal gaat het conflict die avond in het Haagse restau-
rant over de vraag wie daarover gaat. Over de vraag wie het binnen D66 
voor het zeggen heeft. Pechtold spreekt van een "slechte sfeer" en noemt 
de bijeenkomst "niet verheffend" en "niet constructief "66  Anderen zijn 
minder terughoudend in hun woordkeuze. Van der Laan: "Het was de 
meest ontluisterende avond uit mijn politieke leven. De hele discussie  
nerd  gekleurd door eigenbelang. ik vond het verschrikkelijk.  „167  Senator 
Sehuyer noemt de sfeer tijdens het crisisberaad "veel heftiger" dan bij het 
a lireden van  Thom  de Graaf en ook de toch zeer ervaren Brinkhorst 
noemt het "een heel heftige bijeenkomst". 168 Bakker: "Het was een knal-
hard machtsspel. De enige vraag was: wie is hier de baas."  69  De al 
maanden sluimerende crisis binnen de partijtop van D66 dreigt op deze 
avond in Den Haag te exploderen, met mogelijk fatale gevolgen voor het 
voortbestaan van de partij. Dittrich: "Het betekende enorme tweespalt. ik 
nam het dreigement van Brinkhorst zeer serieus. Het was echt heel verve-
lerid." Senator Schuyer schaart zich direct achter Brinkhorst. Als Dit-
inch aan partijvoorzitter Dales vraagt wat het standpunt van het landelijk 
bestuur is, laat deze weten dat het bestuur de bewindslieden steunt: de 
fractie mag het kabinet niet laten vallen. 171  De Tweede Kamerfractie staat 
dus lijnrecht tegenover zowel de bewindslieden als het partijbestuur. Dit-
Inch kan geen kant meer op. Als de fractie aan haar standpunt vasthoudt, 
komt het tot een scheuring binnen D66. De fractie is klem gezet. Brink-
borst heeft met zijn powerplay het pleit beslecht. De fractie mag tegen de 
missie stemmen maar de kwestie niet tot een kabinetscrisis laten komen. 
Aan het eind van de bijeenkomst in restaurant Julien wordt afgesproken 
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dat de bijeenkomst nooit heeft plaatsgevonden. 'We hebben deze bijeen-
komst niet gehad en er wordt niet over gecommuniceerd', zo luidt de 
afspraak die de onderling diep verdeelde D66'ers maken. 

De avond in restaurant Julien komt bij iedereen hard aan. Niet eerder 
is de strijd om de macht binnen D66 zo hard en expliciet tot uiting geko-
men. De volgende dag is de fractie bijeen in het gebouw van de Tweede 
Kamer. Uiteraard wordt er nagesproken over wat er de avond ervoor is 
gebeurd. De kaarten zijn geschud: de missie naar Uruzgan zal hoe dan 
ook doorgaan, ook als de D66-fractie tegenstemt. Het kabinet laten vallen 
zal dat niet voorkomen. Diverse fractieleden hebben grote moeite met die 
conclusie. Lousewies van der Laan: "ik vond het de moeite waard om het 
kabinet hierop te laten vallen. Als er één kwestie is die de moeite waard is 
om een kabinet op te laten vallen, dan is het in kwesties van leven en 
dood. „172 Van der Laan heeft vooral moeite met het feit dat de fractie zich 
onder druk van de D66-bewindslieden heeft laten dwingen om het kabinet 
niet te laten vallen. Van der Laan: "Er werd oneigenlijke politiek bedre-
ven. Dit soort kwesties zijn beeldbepalend. Het zou moeten gaan over de 
vraag of we mensen een nutteloze dood willen laten sterven. Maar er 
werd van alles bijgehaald: scoren, baantjes, drogredenen. En dan zit je 
met allemaal verstandige mensen aan tafel en niemand hield zich bezig 
met die principiële vraag: moeten we dit doen? Dat lag totaal niet op 
tafel."  73  In de emotie van het moment dreigen fractieleden er de brui aan 
te geven. Van der Laan: "Ik heb de volgende dag in de fractie gezegd dat 
ik bedenktijd wilde omdat ik overwoog om uit de fractie te stappen. ik 
vond het totaal onaanvaardbaar."  74  Ook Bert Bakker en fractievoorzitter 
Dittrich zijn woedend over het "gekonkel en gechanteer", zoals Dittrich 
het noemt. Dittrich: "Ik heb al mijn gewicht in de schaal moeten leggen 
om een scheuring in de partij te voorkomen en om fractieleden binnen 
boord te houden."  75  Als de ergste emotie is gezakt, lukt dat ook. Geen 
van de fractieleden zal de partij de rug toekeren en tot een breuk met de 
bewindslieden zal het niet komen, al zijn de onderlinge verhoudingen wel 
ernstig verstoord. 

Het standpunt "D66 blijft tegen, maar zal het kabinet er niet op laten 
vallen" moet nog wel worden gecommuniceerd en uitgelegd. Het liefst 
zonder dat dit door de buitenwereld als zwabberkoers wordt uitgelegd. 
Nadat Dittrich in de eerste week van januari nog zei dat er "een pro-
bleem" zou zijn als de missie zonder de steun van D66 zou doorgaan en 
nadat hij dit half januari nog eens heeft herhaald, zegt Kamerlid Bakker 
eind januari in een interview voor de Wereldomroep dat hij het juist niet 
langer uitsluit dat de D66-ministers aanblijven als het kabinet besluit om 
zonder de steun van de D66-fractie militairen naar Uruzgan te sturen. 
"Als blijkt dat zeventig of tachtig procent van het parlement uiteindelijk 
'ja' tegen de missie zou zeggen, dan zou je kunnen concluderen dat de 
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missie hoe dan ook doorgaat."  76  D66 dreigt dus niet langer met een kabi-
netscrisis. 

VUIL EN VUNZIG 

Temidden van de dreigende kabinetscrisis over de missie naar Uruzgan 
verschijnt in de laatste week van januari het nieuwe nummer van het fe- 
ministische maandblad Opzij. Vlak voor kerstmis heeft D66-minister 
Pechtold een interview gegeven dat in dit nummer van het blad ver-
schijnt. Het is een persoonlijk interview geworden, waarin Pechtold 
openhartig spreekt over de ziekte en de dood van zijn vader, eerlijk toe-
geeft dat het ministerschap een zware belasting voor zijn gezin vormt en 
gepassioneerd uitweidt over zijn grote hobby: het verzamelen van antiek 
zilver. Maar dat is niet waarom het interview alle voorpagina's zal halen. 
Op zondagavond, nog voordat het blad in de winkels ligt, brengt Opzij al 
een aantal uitspraken uit het interview naar buiten. En dat zijn uiteraard 
de meest spraakmakende politieke uitspraken die Pechtold in het inter-
view heeft gedaan. 

In het interview verdedigt Pechtold zijn eerdere uitspraken over on-
derwerpen die niet helemaal in lijn waren met het kabinetsbeleid en her-
haalt dat ook bewindspersonen moeten kunnen laten zien dat er verschil-
lend over zaken worden gedacht. "Tegenwoordig doen wij maar steeds of 
de ministerraad een gezellig vriendenclubje is. Dat moet ik zwaar ontken-
nen, nee, nee, nee. Dat is ook helemaal niet nodig, wantje zit daar met 
heel verschillende opdrachten. Er worden daar keiharde belangen uitge-
vochten, maar naar buiten toe komt het veel te veel over als een ouwejon-
genskrentebroodhandel. Het publiek snapt het niet: wat zijn nu eigenlijk 
de verschillen? Terwijl die er wel degelijk zijn. Zoals over die belangrijke 
zaak: gaan we wel of niet naar Afghanistan? Een zaak van leven en dood. 
Ik vind dat je elkaar daarin veel kritischer mag aanspreken. Daarvoor ben 
je professional, daar moet je tegen kunnen. Het moet niet zo'n kleffe 
sfeer zijn van: we moeten toch met z'n  alien  door één deur kunnen. „177 
Want, zo zegt Pechtold in het interview, het tegendeel is waar. "Onder-
tussen zijn we vreselijker dan wie dan ook. Achter elkaars rug om. Ach, 
ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken. ik 
heb het dan niet over de Afghanistan-affaire, maar over de Haagse poli-
tiek in het algemeen. Machinaties, machtsspelletjes, persoonlijke belan-
gen, partijbelangen die meespelen bij de benoeming van personen of het 
nemen van besluiten. Als ik iets zeg over de Haagse mores, krijg ik gelijk 
\v eer collega's op mijn dak, zoals Kamp en Hoogervorst die dan zeggen: 
Het grootste probleem van Pechtold is Pechtold' en 'Heeft die vent soms 

niks te doen?' Dat zijn op de persoon gerichte reacties, terwijl ik het niet 
over personen heb maar over de manier waarop wij werken. Ik vind het 
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een probleem dat het moet lijken alsof zestien ministers zestien keer het-
zelfde denken en doen, vier aar lang. Wat mij betreft mag daar echt wel 
wat verschil tussen zitten." 78  Desgevraagd geeft Pechtold toe niet zo 
goed uit de voeten te kunnen met zijn collega's Balkenende en Donner. 
"Dat vind ik soms moeilijk, maar dat is vast wederzijds. Zij staan voor 
mij ver van de vrijheden die ik als individu wil hebben." 179 

De uitspraken die Pechtold in het interview doet over de Haagse poli-
tiek zijn niet nieuw. De 'Haagse machinaties' en het gebrek aan vrijheid 
om zijn mening te laten horen, heeft de D66'er al vaker aan de kaak ge-
steld, zij het dat hij het in Opzij in iets scherpere bewoordingen doet. Wat 
daarbij meespeelt, is dat het interview is afgenomen op 16 december: niet 
alleen Pechtold's veertigste verjaardag, maar ook de dag dat de D66-
fractie onverwacht haar standpunt over de Uruzgan-missie naar buiten 
heeft gebracht. Het is de frustratie over die gang van zaken die Pechtold 
tijdens het interview eruit gooit en door Opzij dankbaar worden opgete-
kend. De woorden "vuil en vunzig" zullen symbool worden voor de kri-
tiek van Pechtold op de Haagse politiek. 

In de vergadering van de ministerraad op 27 januari krijgt Pechtold 
van zijn collega-ministers de wind van voren. Vicepremier Zalm, die 
wegens afwezigheid van Balkenende de ministerraad voorzit, laat er na 
afloop geen misverstand over bestaan dat andere ministers zich door de 
uitspraken van Pechtold gekwetst en persoonlijk aangevallen voelen. De 
sfeer in de Trêveszaal zou volgens de vicepremier "ijzig" zijn geweest. in 
de persconferentie na afloop van de ministerraad doet Zalm ongebruike-
lijk openhartig verslag. "Het is er heftig aan toegegaan." Volgens Zalm 
heeft Pechtold niet zijn excuses aangeboden, maar wel toegezegd zich te 
zullen inspannen om de relatie met zijn collega's te herstellen. "Het zal 
wel even duren voordat de persoonlijke verhoudingen weer goed zijn. 
Pechtold moet inzien dat hij collega's heeft gekwetst en dat hij moet in-
vesteren in het repareren van de soms ernstig verstoorde persoonlijke 
verhoudingen", aldus de vicepremier.'8°  De woorden van Zalm na de 
ministerraad zijn opmerkelijk. Doorgaans wordt niet naar buiten gebracht 
hoe een discussie in de ministerraad is verlopen en wie wat heeft gezegd. 
Laat staan dat een minister van zijn collega's op zijn kop heeft gekregen. 
Blijkbaar vindt Zalm het nodig duidelijk te maken dat de rest van bet 
kabinet niet over de uitlatingen van Pechtold te spreken is. En andere 
collega's uit het kabinet volgen hem daarin: zij spreken van "een onge-
kende schrobbering" en zeggen dat er in de ministerraad "veel zware 
woorden" zijn gevallen. Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD)  
noemt de uitspraken van Pechtold "ronduit oncollegiaal en deloyaal. 
"Als ik het in Den Haag zo slecht naar mijn zin zou hebben als Alexander 
Pechtold zou ik gewoon een enkele reis naar Wageningen nemen", aldus 
Weisglas.18' Pechtold zelf, die het in de ministerraad zonder zijn partijge- 
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0oot Brinkhorst moest doen, erkent na afloop dat hij met zijn woordkeuze 
zijn doel voorbij is geschoten. Hij heeft de Haagse politieke cultuur aan 
de kaak willen stellen, maar niemand persoonlijk willen beledigen. 182 
Voor het eerst is ook uit eigen kring kritiek hoorbaar. Voormalige partij-
leider Jan Terlouw haalt hard uit naar zijn partijgenoot: "Pechtold heeft 
met zijn gedrag de sfeer in het kabinet geen goed gedaan. ik vind zijn 
handelswijze zeer onjuist. Dat doe je niet. Je bent lid van een team. ik 
weet niet wat de man bezielt. „183 D66-fractievoorzitter in de Eerste Ka-
mer Eddy Schuyer zegt desgevraagd: "Dit kan de effectiviteit van de 
minister aantasten. Pechtold kan beter stoppen met die uitspraken."  84  
Maar stoppen zal Pechtold niet doen. Hij blijft pal staan voor wat hij 
noemt "de vrijheid van meningsuiting voor ministers", waar hij zich al 
sinds zijn aantreden als minister sterk voor maakt. "Als ik af en toe een 
blauw oog oploop,heb ik dat ervoor over", zegt Pechtold half februari 
tijdens een politieke discussiebijeenkomst in Den Haag. Hij herhaalt dat 
ook hij zelf inziet dat hij met zijn kritiek in Opzij zijn doel voorbij is ge-
schoten. "Maar ik heb er geen excuses voor aangeboden, want ik wil 
dingen wel aan de kaak blijven stellen. Ik voel me niet de mond ge-
snoerd", aldus Pechtold. Er moet volgens hem voor ministers "een zekere 
mate van ruimte" zijn om duidelijk te maken "hoe de verhoudingen 
zijn. „185 

De bravoure waarmee Pechtold zich staande probeert te houden tegen 
alle kritiek, maskeert zijn diepe frustratie. De minister heeft de indruk dat 
hij aan alle kanten wordt tegengewerkt. De citaten die Opzij op zondag-
avond bekend maakt, zij door een aantal spin doctors van andere partijen 
doorgespeeld aan journalisten, inclusief vernietigende commentaren van 
hun eigen partij, waardoor het interview op een heel negatieve manier in 
de media is gekomen. Precies de machinaties waar Pechtold in zijn inter-
view op heeft gedoeld. In de media gaat het alleen maar over de woorden 
"vuil en vunzig". Volgens Pechtold bevestigen journalisten en collega-
politici tegen hem dat er smerige spelletjes worden gespeeld. "Nederland 
wordt geregeerd vanuit Nieuwspoort", verzucht hij tegen ingewijden. 
Pechtold: "ik deed waarvoor ik was aangesteld, namelijk de partij profiel 
geven en positie bepalen. Dat lukte steeds beter. Op het najaarscongres 
waren er nog twee moties aangenomen met als strekking: ga zo door. En 
dit was een klap terug. Al die daarvoor kon ik weerstaan. Er was het 
beeld dat ik steeds excuses moest aanbieden. Ik moest wel vaak naar de 
Kamer, maar bij de hypotheekrenteaftrek moest Balkenende bekennen dat 
ik over de toekomst mocht praten, bij de softdrugs moest erkend worden 
dat Ik als minister van grotestedenbeleid een mening mocht hebben over 
iets dat pen staand beleid was. Maar bij deze maakte Ik mezelf te kwets- 
baar." kritiek gaat de nog maar kort geleden tot het ministersambt 
geroepen Pechtold niet in de koude kleren zitten. Als hij die week met 
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zijn vertrouwelingen bijeen komt, zit de D66-minister er helemaal door- premier heeft zich niet gehouden aan dl 
heen. Natuurlijk wil hij de Haagse cultuur aan de kaak blijven stellen, het verwijt volledig tekort geschoten t 
maar hij moet als minister ook resultaat boeken, laten zien dat hij iets belangrijke kwestie als het uitzenden va 
voor elkaar kan krijgen. Pechtold is niet de enige die zich afvraagt hoe het alle kritiek en herhaalt dat het kabinet 
verder moet. Ook andere democraten beginnen zich af te vragen of ingenomen.  191  Maar de kritische kantt 
Pechtold zo langzamerhand niet te beschadigd raakt. Alle kritiek en de kenende vallen in het niet bij wat D66 t 
negatieve beeldvorming over Pechtold schaadt ook de partij waarvan hij De oppositie ziet kans om D66 eens ste' 
de beoogd leider is. "Er werd bewust gezocht naar om hem klappen te krijgen er dan ook ongenadig van lang 
kunnen geven," zegt een betrokken D66'er. "Hij was een stemmentrekker Algemeen Overleg, voorafgaand aan 
en dus een bedreiging. Hij mocht niet slagen. Hij moest kaitgestelit wor- v oordvoerder Bakker in zijn bijdrage s 
den." Zo heeft ook Pechtold zelf het ervaren. "Het was een bewuste po- lijk potje van hebben gemaakt", klink 
ging om iemand die de derde regeringspartij smoel gaf op zijn plek te Zowel PvdA-woordvoerder Koenders 
zetten. Als je afwijkt van het pad, en bij Balkenende is dat pad altijd heel snelt naar de interruptiemicrofoon: "W 
smal, dan komen er bijzondere krachten vrij."87  Maar de gebeurtenissen en Pechtold bedoelt u!" voegt Van Baai 
sterken Pechtold tegelijkertijd ook. "Het heeft voor mij alleen maar loute- komt ook Dittrich 's avonds tijdens h  

rend  gewerkt. De motivatie om door te gaan en me uiteindelijk ook kan- onder vuur te liggen. Dittrich is mede 
didaat te stellen voor het lijsttrekkerschap is eigenlijk daardoor wel ge- SP-leider Marjnissen die uitspreekt d 

komen."'  88  De uitspraak "Waar je niet aan dood gaat, maakt je sterker" militairen naar Uruzgan niet moet doo 
lijkt in dit geval dus van toepassing. Maar de veel aangehaalde woorden tiepartners hoeft de fractieleider van di 
"vuil en vunzig" brengen voormalig partijleider Hans van Mierlo er niet- Tijdens zijn bijdrage aan het debat, ziji 
temin toe om Pechtold het advies te geven voortaan "voor de zekerheid en \TVD-fractievoorzitter Van Aartsen 
alle bijvoeglijke naamwoorden te vermijden met een 'u' daarin."89  rumperen Dittrich niet en laten de opp 

regeringspartij. De fractie van D66 ho 
DRAMATISCH DEBAT digd, vast aan haar standpunt: de demc 

biedt Dittrich in ieder geval de gelegen 
Het debat in de Tweede Kamer over de militaire missie naar Uruzgan tei, van zijn fractie nog eens uiteen te z 
wordt gehouden op 2 februari. Het is de slotact van een twee maanden 
durende politiek soap. In de ochtend voor het debat is Boris Dittrich te D66 is niet principieel tegen missies 
gast op Radio 1. Tijdens het interview geeft Dittrich toe dat de Tweede sies, in het noorden en het westen va 
Kamerfractie van D66 tegen de missie is en blijft, maar de steun voor het lijke kans van slagen. Daarom ware 
kabinet niet zal intrekken als de missie (met steun van oppositiepartij aarom steunen wij deze missie niet 
PvdA) toch doorgaat. "Het is niet nodig een kabinetscrisis te forceren". De fractie van D66 ziet nauwelijks k 
zegt Dittrich. Volgens Dittrich beseffen de democraten dat ze in de risico's, grote risico's. Een tweede re 
Tweede Kamer geen meerderheid achter hun standpunt weten te krijgen. dat de operatie  Enduring Freedom  en 

"Als een heel grote meerderheid van de Tweede Kamer zegt dat we moe- zullen gaan lopen. Dit zijn voor onze 
ten gaan, dan hebben de militairen er recht op dat we achter ze staan. tegen deze missie te zijn. Wij wijzen 
Daar ligt onze loyaliteit nu", licht Dittrich het definitieve standpunt van de twaalfhonderd militairen niet aar 

zijn fractie toe .'9°  Daarmee staat de uitkomst van het debat die avond bij missie kunnen beantwoorden, want 
voorbaat vast: de missie naar Uruzgan zal doorgaan en het kabinet zal er voor het uitsturen van een missie op I 

niet door ten val komen. gaat ons om een nuchtere analyse v 
Aan het begin van het Kamerdebat, dat rechtstreeks op Nederland 3 ook de reden waarom de fractie van c 

wordt uitgezonden, is het vooral premier Balkenende die veel kritiek rijnissen heeft meeondertekend. Wij 
krijgt op de gang van zaken in de weken voorafgaand aan het debat. De moet gaan. „193 
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;, zit de D66-minister er helemaal door- premier heeft zich niet gehouden aan de gebruikelijke procedure en krijgt 

lse cultuur aan de kaak blijven stellen, het verwijt volledig tekort geschoten te zijn in zijn regievoering in een 
resultaat boeken, laten zien dat hij iets belangrijke kwestie als het uitzenden van militairen. Balkenende verwerpt 
is niet de enige die zich afvraagt hoe het allo kritiek en herhaalt dat het kabinet een "glashelder standpunt" heeft 

mraten beginnen zich af te vragen of ingenomen. 
191 Maar de kritische kanttekeningen aan het adres van Bal- 

te beschadigd raakt. Alle kritiek en de kenende vallen in het niet bij wat D66 tijdens het debat te verduren krijgt. 
htold schaadt ook de partij waarvan hij [)e oppositie ziet kans om D66 eens stevig aan te vallen en de democraten 
ewust gezocht naar om hem klappen te krijgen er dan ook ongenadig van langs. Dat begint 's middags al in het 
m D66'er. "Hij was een stemmentrekker Algemeen Overleg, voorafgaand aan het plenaire debat. Als D66- 

t niet slagen. Hij moest kaitgesteilt wor- woordvoerder Bakker in zijn bijdrage stelt dat "we er samen een behoor- 
het ervaren. "Het was een bewuste go- lijk potje van hebben gemaakt", klinkt gejoel vanuit de Kamerbankjes. 
geringspartij smoel gaf op zijn plek le Zowel PvdA-woordvoerder Koenders als VVD-Kamerlid Van Baalen 
en bij Balkenende is dat pad altijd heel snelt naar de interruptiemicrofoon: "We?" vraagt Koenders retorisch. "U 

rachten vrij ."187  Maar de gebeurtenissen en Pechtold bedoelt u!" voegt Van Baalen eraan toe. Na Bakker 
k. "Het heeft voor mij alleen maar loute- komt ook Dittrich 's avonds tijdens het plenaire debat van alle kanten 
loor te gaan en me uiteindelijk ook  Ran-  onder vuur te liggen. Dittrich is medeondertekenaar van een motie van 
kkerschap is eigenlijk daardoor wel ge- SP-leider Marjnissen die uitspreekt dat de uitzending van Nederlandse 
je niet aan dood gaat, maakt je sterker" militairen naar Uruzgan niet moet doorgaan.192  Op steun van zijn coali- 
ing. Maar de veel aangehaalde woorden tiepartners hoeft de fractieleider van de democraten dus niet te rekenen. 
lig partijleider Hans van Mierlo er niet- Tijdens zijn bijdrage aan het debat, zijn CDA-fractievoorzitter Verhagen 

s te geven voortaan "voor de zekerheid en VVD-fractievoorzitter Van Aartsen met andere dingen bezig. Ze inter- 
vermijden met een 'u' daarin."189  ruiuperen Dittrich niet en laten de oppositie vrij schieten op de kleinste 

regeringspartij. De fractie van D66 houdt in het debat, zoals aangekon- 

TISCH DEBAT digd, vast aan haar standpunt: de democraten steunen de missie niet. Dat 
biedt Dittrich in ieder geval de gelegenheid om de inhoudelijke argumen- 

over de militaire missie naar Uruzgan ten van zijn fractie nog eens uiteen te zetten. 
Eet is de slotact van een twee maanden 
itend voor het debat is Boris Dittrich ie "D66 is niet principieel tegen missies in Afghanistan. De eerdere mis- 
erview geeft Dittrich toe dat de Tweede sies, in het noorden en het westen van Afghanistan, hadden een rede- 
nissie is en blijft, maar de steun voor het lijke kans van slagen. Daarom waren wij positief over die missies. 
le missie (met steun van oppositiepartij Waarom steunen wij deze missie niet? Uruzgan is een onrustig gebied. 
iet nodig een kabinetscrisis te forceren", De fractie van D66 ziet nauwelijks kansen op wederopbouw, en veel 
beseffen de democraten dat ze in de risico's, grote risico's. Een tweede reden om tegen de missie te zijn, is  

id  achter hun standpunt weten te krijgen. dat de Operatie  Enduring Freedom  en de ISAF-missie door elkaar heen 
van de Tweede Kamer zegt dat we moe- zullen gaan lopen. Dit zijn voor onze fractie de twee hoofdredenen om 
iren er recht op dat we achter ze staan. tegen deze missie te zijn. Wij wijzen de kern ervan af. Wij denken dat  

ht  Dittrich het definitieve standpunt van de twaalfhonderd militairen niet aan de hoofddoelstelling van deze 
t de uitkomst van het debat die avond  hi  missie kunnen beantwoorden, want de opzet klopt niet. D66 is niet 
uzgan zal doorgaan en het kabinet zal er voor het uitsturen van een missie op basis van goede bedoelingen. Het 

gaat ons om een nuchtere analyse van de feiten op de grond. Dat is 
erdebat, dat rechtstreeks op Nederland 3 ook de reden waarom de fractie van de D66 de motie van de heer Ma- 
al premier Balkenende die veel kritiek rijnissen heeft meeondertekend. Wij vinden dat deze missie niet door 
de weken voorafgaand aan het debat. De moet gaan." 
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Op de vraag van Marjnissen of Dittrich de bewindslieden van D66 heeft beert zich nog uit de situatie te reddei 
kunnen overtuigen van het standpunt van de D66-fractie, kan Dittrich niet een crisisdreiging inderdaad een bes] 
anders dan antwoorden "dat dit niet gelukt is. De fractie is tégen deze gelukt, omdat de overgrote meerderh 
missie en het kabinet is ervoor." Maar, zo bevestigt Dittrich, dat betekent staat en die missie wil."196  
niet dat D66 het tot een kabinetscrisis zal laten komen. "Een overgrote Dittrich heeft over een belangrijk 1 
meerderheid van de Kamer is vóór. ik zal mijn verlies moeten nemen. Het ren hoog spel gespeeld en verloren. 
is mij niet gelukt om onze argumenten zodanig over het voetlicht te bren- een debat in de Tweede Kamer zo we 
gen dat andere fracties zich daarbij zouden aansluiten. Als het besluit valt leider van een regeringspartij zo te stu 
en de overgrote meerderheid van de Kamer zegt dat de missie moet door- zijn fractie brengt D66 veel imagosch 
gaan, vind ik dat wij ons verlies moeten nemen en vanaf dat moment, verhaal van de democraten niet deugt 
nadat wij zelf tegen hebben gestemd, wel als één man achter de militairen tactische blunders die de D66-fractie 
moeten gaan staan. ik vind dat de militairen er recht op hebben dat het terne communicatie, onhandige uitlal 
gekrakeel dan ophoudt, dat D66 na dit debat zal zeggen: de militairen standpuntinname en het dreigen met 
gaan, wij gaan achter de militairen staan en wij steunen hen.  „194  Marjnis- stapeling van fouten. Dat is temeer 
sen ziet zijn kans schoon om de verdeeldheid binnen de D66-gelederen te over het uitzenden van militairen na: 
onderstrepen en het gezag van Dittrich verder te ondermijnen: "Het is derhouwd standpunt hebben dat  cons:  
toch wel een noviteit in de vaderlandse politiek dat een fractie van een haar is. Kort gezegd komt dat standp 
partij die deel uitmaakt van de coalitie in de Tweede Kamer zegt: wij moet uitzenden naar een gevaarlijk 
gaan geen militairen in den vreemde sturen, terwijl de bewindslieden van missie niet haalbaar zijn. D66 was en 
die partij in het kabinet zeggen: wij doen dat wel. Wat moeten in uw op- dracht van de ISAF-militairen een n 
tiek hiervan de politieke consequentie zijn?", vraagt de SP-leider. Dit- stemt daarom tegen. Maar door dit sta 
trich: "Natuurlijk doelt u op het dreigement van een kabinetscrisis, maar staan van de coalitie, hebben de dem 
een kabinetscrisis heeft geen enkele zin, want de militairen gaan sowieso scherp gezet en zijn de inhoudelijke 
naar Uruzgan. Eerder hebben wij met een crisis gedreigd. Dat geef ik toe. naar de achtergrond verdwenen. Vana 
Wij hebben dat inderdaad gedaan, want wij dachten dat wij zo de besluit- over de crisisdreiging gegaan. Veel  II  
vorming konden beïnvloeden en vooral die van de Partij van de Arbeid, ring hoe hun partij te kijk wordt 
maar dat is niet gelukt."95  avond", zo vat partijvoorzitter Dales 1 

Verbazing over de vlaag van openheid van Dittrich gonst door de zaal dat  [but  afliep", schrijft NRC Handel 
van de Tweede Kamer. Het is een dramatisch moment voor de fractielei- de reacties van de voormalige partijle 
der van de democraten, dat genadeloos door televisiecamera's wordt ge- door dat ze vinden dat de Tweede K: 
registreerd. Heeft D66 echt alleen maar gedreigd met een kabinetscrisis heeft gemaakt. Van Mierlo: "De  fro  
om de PvdA, die nog over steun voor de missie twijfelde, zo ver te hij- standpunt. De ernstige fout die zij ma 
gen dat ze tegen zouden stemmen? Marjnissen vraagt of hij de D66- standpunt bepaalde dat gebeurt wel 
leider goed heeft begrepen: "Begrijp ik nu goed dal u dreigde met een haar verklaarde. Zelfs een oppositiep 
crisis om de Partij van de Arbeid om te krijgen?" Ja, reageert Dittrich: standpunt onbespreekbaar te noemen. 
"Wij dachten dat het de Partij van de Arbeid menens was toen zij inhou- dat liet, en D66 al helemaal niet."91  
delijke eisen stelde en dat zij die ook, gelet op wat op de hoorzittingen standig" dat D66 met een kabinetscris 
zou gaan gebeuren, zou handhaven. Dat is niet gebeurd." De uitlating van  lin g-  brengt, en dat doe je altijd maar 
Dittrich komt hem op hoongelach van zijn collega's in de Kamer te staan. Anders verlies je je geloofwaardigh 
Marjnissen: "U zegt dus eigenlijk dat uw fractie gedreigd heeft met een zelfs aan zijn lidmaatschap van D66: 
crisis, niet omdat zij dat echt meende, maar om de dreiging functioneel te echt gedacht: wil ik nog wel bij die cli 
laten zijn en om na te gaan of u daarmee in partijpolitiek opzicht iets kon geloofsbrieven af. Over zo'n onderwei 
bereiken. Voorzitter, dit is een regeringspartij onwaardig." Dittrich pro- 
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ittrich de bewindslieden van D66 heeft beert zich nog uit de situatie te redden, maar tevergeefs: "Je probeert met 
int van de D66-fractie, kan Dittrich niet een crisisdreiging inderdaad een besluit te beïnvloeden. Dat is ons niet 
iiet gelukt is. De fractie is tégen deze lukt, omdat de overgrote meerderheid van de Kamer achter de regering 
laar, zo bevestigt Dittrich, dat betekent staat en die missie wil. „196 
crisis zal laten komen. "Een overgrote Dittrich heeft over een belangrijk besluit als het uitzenden van militai- 
ik zal mijn verlies moeten nemen. Bet yen hoog spel gespeeld - en verloren. Zelden is een politieke partij tijdens 

aten zodanig over het voetlicht te bren- een debat in de Tweede Kamer zo weggehoond en zelden liep de politiek 
zouden aansluiten. Als het besluit valt leider van een regeringspartij zo te stuntelen. Het optreden van Dittrich en 

le Kamer zegt dat de missie moet door- zijn fractie brengt D66 veel imagoschade toe. Niet omdat het inhoudelijke 
moeten nemen en vanaf dat moment, verhaal van de democraten niet deugt, maar door de reeks strategische en  
id,  wel als één man achter de militairen tactische blunders die de D66-fractie heeft gemaakt. Het gebrek aan in- 

militairen er recht op hebben dat liet terne communicatie, onhandige uitlatingen in de media, de vroegtijdige 
na dit debat zal zeggen: de militairen standpuntinname en het dreigen met een kabinetscrisis; het is een opeen- 
staan en wij steunen hen.  „194  Marjnis- stapeling van fouten. Dat is temeer te betreuren omdat de democraten 
rdeeldheid binnen de D66-gelederen te over het uitzenden van militairen naar Afghanistan een inhoudelijk on- 
ittrich verder te ondermijnen: "Het is derbouwd standpunt hebben dat consistent, glashelder en goed verdedig- 
[andse politiek dat een fractie van een haar is. Kort gezegd komt dat standpunt erop neer dat je geen militairen 
nalitie in de Tweede Kamer zegt: wij moet uitzenden naar een gevaarlijk gebied als de doelstellingen van de 
Je sturen, terwijl de bewindslieden van missie niet haalbaar zijn. D66 was en is er niet van overtuigd dat de op- 
ij doen dat wel. Wat moeten in uw op- dracht van de ISAF-militairen een realistische opdracht is en de fractie 
entie zijn?", vraagt de SP-leider. Dit- stemt daarom tegen. Maar door dit standpunt te koppelen aan het voortbe- 
reigement van een kabinetscrisis, maar staan van de coalitie, hebben de democraten het debat vanaf het begin op 
Le zin, want de militairen gaan sowieso scherp gezet en zijn de inhoudelijke bezwaren tegen de missie meteen 
net een crisis gedreigd. Dat geef ik toe, naar de achtergrond verdwenen. Vanaf dat moment is het alleen nog maar 
want wij dachten dat wij zo de besluit- over de crisisdreiging gegaan. Veel D66'ers ervaren het als een vernede- 
ooral die van de Partij van de Arbeid, ruig hoe hun partij te kijk wordt gezet. "Het was een afschuwelijke 

avond", zo vat partijvoorzitter Dales het debat samen. "Een politiek gokje 
ienheid van Dittrich gonst door de zaal dat fout afliep", schrijft NRC Handelsblad in zijn commentaar. 197  Ook in 
dramatisch moment voor de fractielei- de reacties van de voormalige partijleiders Van Mierlo en Terlouw klinkt 
doos door televisiecamera's wordt ge- door dat ze vinden dat de Tweede Kamerfractie van een D66 grote fout 
maar gedreigd met een kabinetscrisis heeft gemaakt. Van Mierlo: "De fractie had een zeer goed doordacht  

poor  de missie twijfelde, zo ver te kr'i- standpunt. De ernstige fout die zij maakte was niet dat zij vroegtijdig dat 
n? Marjnissen vraagt of hij de D66- standpunt bepaalde - dat gebeurt wel meer - maar dat zij het onbespreek- 
jp ik nu goed dat u dreigde met ccii haar verklaarde. Zelfs een oppositiepartij kan zich niet permitteren haar 
om te krijgen?" Ja, reageert Dittrich: standpunt onbespreekbaar te noemen. Maar zeker een regeringspartij kan 
de Arbeid menens was toen zij inhou- dat niet, en D66 al helemaal niet."  198  Ook Terlouw vindt het "niet ver- 
ook, gelet op wat op de hoorzittingen standig" dat D66 met een kabinetscrisis dreigde. "Als je dat wapen instel- 
i. is niet gebeurd." De uitlating van  ling  brengt, en dat doe je altijd maar één keer, dan moetje het gebruiken. 
van zijn collega's in de Kamer te staan. Anders verlies je je geloofwaardigheid."199  Roger van Boxtel twijfelt 
dat uw fractie gedreigd heeft met een zelfs aan zijn lidmaatschap van D66: "ik ben vanaf 1977 lid, maar ik heb 

de, maar om de dreiging functioneel te echt gedacht: wil ik nog wel bij die club horen? Dit stond zo ver van onze 
armee in partijpolitiek opzicht iets kon geloofsbrieven af. Over zo'n onderwerp, het ging niet over bushokjes."200  
eringspartij onwaardig." Dittrich pro- 
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In diverse commentaren wordt de vraag opgeworpen of Dittrich na zijii zijn partij stelde. Hierdoor heeft Dittric 

dramatische optreden in het debat nog wel kan aanblijven als fractievoor- binnen zijn eigen achterban en van de k 

zitter van de democraten. Dittrich zelf wil daar na afloop van het debat procent geneigd om bij de volgende  vi  

nog geen uitspraak over doen. "ik ben flink over de knie gelegd in dit Ditlrich is er niet in geslaagd om van D 

debat. Dat laat ik eerst eens op me inwerken", reageert hij.  201  De D66- tiekkeljke partij te maken. Om die red 

leider zal die nacht weinig aan slapen toekomen. vraag of hij zich kandidaat zou stellen i 
eigenlijk al besloten dat het mijn laatste 

DITTRICH TREEDT AF dertien jaar in de Kamer gezeten, ik wa 
wat anders doen. ik heb dat nooit later 

"Als politiek leider moet je afrekenbaar zijn. Als je anderen de maat weet het nog niet, misschien stel ik me 
203 

neemt, moet je dat bij jezelf ook doen. ik heb politiek-tactische fouten het eigenlijk wel duidelijk.' 
,  

gemaakt. ik neem de volle verantwoordelijkheid voor die fouten." Met Na het Uruzgandebat realiseert Diti 

die woorden maakt Boris Dittrich een dag na het voor D66 zo desastreus aanblijven als fractievoorzitter. Hij nee 

verlopen debat bekend dat hij aftreedt als fractievoorzitter van D66. "Ik de l)66-bewindspersonen hebben in d 

neem door mijn aftreden als politiek leider de schuld op mij. D66 kan  nil  gespeeld. Niet alleen vanwege de intern 

met een schone lei beginnen." Dittrich heeft ook geen andere keuze. gewijzigde standpunt over de missie. A 

Zijn positie is na het debat onhoudbaar geworden en zijn vertrek onver- en Pechtold tegen de uitzending v 

mjdeljk. En dus komt er een tragisch einde aan de politieke loopbaan Urrizgan. En Pechtold heeft in januari 

van Boris Dittrich. Voor de tweede keer in één jaar is D66 een politiek met om' zouden gaan. Maar Brinithon 

kopstuk kwijt.  loch  liet kabinetsbesluit. Een jaar na hel 

De positie van Dittrich stond al langer onder druk. In de drie jaar dal 'g toe dat hij in de kwestie Uruzgan is 

hij fractievoorzitter is geweest, heeft Dittrich zich, ondanks pogingen Brinithorst en ik hebben onze knopen 

daartoe, niet kunnen ontwikkelen tot de politiek leider van de democra- nog eens over nadenken. In die zin zijr 

ten. Daarvoor ontbreekt het hem aan overwicht. Dittrich is in die drie jaar het kabinet ingestemd met deze missie.' 

vooral de voorzitter van de zespersoons Tweede Kamerfractie gebleven. De Tweede Kamerfractie van D66 

Al snel nadat hij fractievoorzitter werd, kwam hij terug op belofte dal nieuwe fractievoorzitter. De keuze vooi 

D66 een centrumrechtse coalitie niet aan een meerderheid zou helpen. was immers al vicevoorzitter van de 

Nadat de formatie van een centrumlinkse coalitie was mislukt, vond Dit- biedt de ambitieuze Van der Laan een 1 

trich het voor de zichtbaarheid van zijn partij beter om toch te gaan rege- hele partijleider te profileren. Van der ,  

ren in een centrumrechtse coalitie met CDA en VVD. Ondertussen allerslechtste situatie om het over te n 

wilde Dittrich af van het imago van D66 als de partij van de democrati- gemeenteraadsverkiezingen. Het vertro 

sche vernieuwing. In plaats daarvan moest D66 een 'gewone' sociaal- den was op een dieptepunt beland. „205 I 

liberale partij worden. Dittrich beloofde de achterban een dualistische Van der Laan geen koerswijziging. D 

benadering van het kabinet en de partij zou uit het kabinet stappen als de Dittrich is ingezet, is ook haar lijn. Ma 

andere partijen zich niet aan afspraken hielden. En er zou dan niet meer Van optreden wel anders dan Dittrich 

gelijmd worden. Die belofte hield stand tot in maart 2005 het wetsvoor- conflict zoekend dan conflict mijdend, 

stel over de gekozen burgemeester sneuvelde, D66-minister  Thom  de \7an der Laan kan zich enorm opwindei 

Graaf aftrad en het nieuwe kiesstelsel niet op draagvlak binnen de coalitie eens is. "Dan gaat mijn vuur op max" 

kon rekenen. In beide gevallen ging Dittrich te rade bij de leden van zijn 
206 

iractievoorzitter in een interview. D 
zal betekenen. Is Van der Laan inderd partij. Zowel voor de kabinetsdeelname als voor het Paasakkoord wist hiJ 

een mime meerderheid van het D66-congres achter zich te krijgen. Maar coalitie", zoals CDA-leider Verhagen li 

een deel van de achterban verloor het vertrouwen in de fractievoorzitter,  
die het belang van regeringsdeelname in hun ogen boven het belang van 
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vraag opgeworpen of Dittrich na zn partij stelde. Hierdoor heeft Dittrich grote verdeeldheid veroorzaakt 

nog wel kan aanblijven als fractievoor binnen Z1jfl eigen achterban en van de kiezers is nog maar een kleine drie 

zelf wil daar na afloop van het debat procent geneigd om bij de volgende verkiezingen op D66 te stemmen. 

k ben flink over de knie gelegd in dit Dittrich is er niet in geslaagd om van D66 weer een voor de kiezers aan- 
201  De D66- ie inwerken", reageert hij. t rekkeljke partij te maken. Om die reden twijfelde hij al langer over de 

e11 toekomen. vraag of hij zich kandidaat zou stellen voor het lijsttrekkerschap. "ik had 
eigenlijk al besloten dat het mijn laatste periode in de politiek was, ik had 

H TREEDT AF dertien jaar in de Kamer gezeten, ik was bijna vijftig en wilde nog graag 
wat anders doen. ik heb dat nooit laten blijken, ik heb altijd gezegd: ik 

kenbaar zijn. Als je anderen de maat weet het nog niet, misschien stel ik me wel kandidaat. Maar voor mij was 

doen. ik heb politiek-tactische fouten het eigenlijk wel duidelijk. ,,203 

twoordelijkheid voor die fouten." vIet Na het Uruzgandebat realiseert Dittrich zich dat hij onmogelijk kan 

een dag na het voor D66 zo desastreus aanblijven als fractievoorzitter. Hij neemt alle schuld op zich, maar ook 

reedt als fractievoorzitter van D66. "Ik de D66-bewindspersonen hebben in de discussie een opmerkelijke rol 

ek leider de schuld op mij. D66 kan ini gespeeld. Niet alleen vanwege de interne machtsstrijd, maar ook door hun 

Dittrich heeft ook geen andere keuze, gewijzigde standpunt over de missie. Aanvankelijk waren ook Brinkhorst 

dbaar geworden en zijn vertrek onver- en Pechtold tegen de uitzending van Nederlandse militairen naar 

igisch einde aan de politieke loopbaan kTmzgan. En Pechtold heeft in januari nog gezegd dat de D66-ministers 

Ie keer in één jaar is D66 een politiek niet 'om' zouden gaan. Maar Brinkhorst en Pechtold steunen uiteindelijk 
toch het kabinetsbesluit. Een jaar na het dramatische debat geeft Pechtold 

Ll langer onder druk. In de drie jaar dat toe dat hij in de kwestie Uruzgan is 'gedraaid'. "Er was een patstelling. 

ieeft Dittrich zich, ondanks pogingen Brinkhorst en ik hebben onze knopen geteld en gezegd: oké, we gaan er 

tot de politiek leider van de demoera- nog eens over nadenken. In die zin zijn we omgegaan. ik heb als lid van  

an  overwicht. Dittrich is in die drie jaar liet kabinet ingestemd met deze missie .„204 

rsoons Tweede Kamerfractie gebleven. De Tweede Kamerfractie van D66 kiest Lousewies van der Laan als 

werd, kwam hij terug op belofte dat nieuwe fractievoorzitter. De keuze voor Van der Laan is een logische, zij 

niet aan een meerderheid zou helpen. was immers al vicevoorzifter van de fractie. Het fractievoorzitterschap 

nlinkse coalitie was mislukt, vond Dit- biedt de ambitieuze Van der Laan een uitgelezen kans om zich als poten- 

zijn partij beter om toch te gaan rege- tiële partijleider te profileren. Van der Laan: "Maar het was natuurlijk de 

litie met CDA en VVD. Ondertussen allerslechtste situatie om het over te nemen. Drie weken later waren de  
an  D66 als de partij van de democrati- gemeenteraadsverkiezingen. Het vertrouwen tussen fractie en bewindslie- 

van moest D66 een 'gewone' sociaal- den was op een dieptepunt beland.  „205  Inhoudelijk betekent de keuze voor 
'eloofde de achterban een dualistische Van der Laan geen koerswijziging. De sociaal-liberale koers die onder 

partij zou uit het kabinet stappen als de Dittrich is ingezet, is ook haar lijn. Maar Van der Laan is in haar manier 

raken hielden. En er zou dan niet meer van optreden wel anders dan Dittrich. Feller, uitgesprokener en eerder 

stand tot in maart 2005 het wetsvoor- conflict zoekend dan conflict mijdend, "militant", zoals ze het zelf zegt. 

ter sneuvelde, D66-minister  Thom  de Van der Laan kan zich enorm opwinden over dingen waar ze het niet mee 

Isel niet op draagvlak binnen de coalitie eens is. "Dan gaat mijn vuur op max", zegt ze kort na haar aantreden als 

ig Dittrich te rade bij de leden van zijri fractievoorzitter in een interview.  206  De vraag is wat dat voor de coalitie 
name als voor het Paasakkoord wist li ij zal betekenen. Is Van der Laan inderdaad "een potentiële bom onder de 

66-congres achter zich te krijgen. Maar coalitie", zoals CDA-leider Verhagen heeft gezegd? 207 

het vertrouwen in de fractievoorzitter, 
ame in hun ogen boven het belang vaii 
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HOE KRIJG JE RUST IN DE PARTIJ? wat te wild, dus papa moet optreden.  II  
manierd waren, maar mama is nu thui, 

Nu Boris Dittrich is afgetreden en Lousewies van der Laan zijn rol als Dal moet je natuurlijk niet tegen de poli 
fractievoorzitter heeft overgenomen, is de behoefte groot om de rust in de "Natuurlijk wist ik dat ik in de ogen va: 
partij te brengen. Maar de vraag luidt opnieuw: wie krijgt die regie? Van Maar er bestond toch ook altijd waar 
der Laan laat daar geen misverstand over bestaan. In NRC Handelsblad kreeg ik de indruk dat de fractie dacht 
laat ze weten: "De politiek-strategische koers wordt bepaald door de lei- bak. Die overtrokken behoefte van de f 
der van de fractie. ik ben bij het bestuur geweest en daar heb ik dat be- alleen maar sterker na het aantreden v 
sproken. De politieke strategie wordt uitgezet door de fractie in de Twee- ook partijvoorzitter Dales. "De afstand 
de Kamer. Dat er nu een strakke regie moet komen, lijkt me duideIjk."21  fvlvd L) werd eerder groter dan kleiner. 
Ook partijvoorzitter Frank Dales vindt dat er vanaf nu een "strakke regie bruggen te slaan, was Lousewies stellij 
in de partij moet komen. "D66 geeft mensen en dus ook de eigen leden eussie: is dit nog wel ons kabinet? Het 

graag veel vrijheid. De keerzijde daarvan is dat het soms verdomd werd voor de fractie steeds problematin 
moeilijk is om de kikkers in de kruiwagen te houden." Dat moet verande- Uruzgan-debacle voor zichzelf te hebb 
ren wat Dales betreft. Hij wil samen met fractievoorzitter Van der Laan is overkomen haar nooit mag gebeuren 
en vicepremier Brinkhorst de lijnen gaan uitzetten en de onderlinge de bewindslieden laten vertellen wat he 
communicatie moet beter. "De partij moet wat minder amateuristisch zal zich niet laten dwingen om standpr 
worden", aldus Dales.  209  Maar de goede bedoelingen van Dales ten spijt. zegt, zal ze ook b zeggen, zoals ze in mi 
van het gezamenlijk uitzetten van de lijnen zal het voorlopig niet komen.  Floe  krijgje rust in de partij als de b 
Dat de onderlinge verhoudingen dat onmogelijk maken, blijkt al tijdens niet erkennen, ze allemaal en ander b 
het eerste overleg tussen de nieuw gekozen fractievoorzitter en vicepre- Partij naartoe moet en een goed gesprek 
mier Brinkhorst. Van der Laan en Brinkhorst kennen elkaar goed. Ze De vraag begint zich op te dringen of E 
werkten in de jaren negentig allebei in Brussel: Brinkhorst als directeur- wel gaat overleven. Gerard Schouw: "F 
generaal Milieuzaken en Van der Laan als medewerker van Eurocommis- in  dc  Eerste Kamerfractie tegen elkaar  
saris  Hans van den Broek. Het was Brinkhorst die de Europagezinde Van gehad en de partij heeft veel kunnen 
der Laan aanspoorde om in 1999 voor D66 lijsttrekker bij de Europese maar nu gaat wel het licht uit. Wij  dad  
verkiezingen te worden. Maar in de nieuwe verhoudingen als vicepremier den was.  This  is it."215  De partij heeft al 
en fractievoorzitter gaat het minder goed tussen de twee partijgenoten. denis in een crisis verkeerd (in 1974-) 
Van der Laan: "ik zei tegen Laurens-Jan: Boris is weg, ik ben nu fractie- D66 zich wonderwel steeds weer wist I 
voorzitter, we moeten even duidelijk hebben hoe de verhoudingen liggen, tot optimisme. Door alle gebeurtenisse 
Ik wil graag goed samenwerken, maar de fractie gaat over de koers." heid verloren. Er resten slechts veertien 
De boodschap van Van der Laan valt slecht bij Brinkhorst. Brinkhorst: verkiezingen en dat is kort. Zelfs als D 
"Lousewies trok de omgekeerde conclusie uit Uruzgan die ik had getrok- fractievoorzitter voor kiest om het roer 
ken. Ze was ervan overtuigd dat ze in een nog eerder stadium de zaken vraag of de partij voldoende tijd heeft 
naar zich toe moest trekken om ervoor te zorgen dat de ministers haar niet \ornl en inhoud te geven. Het zal voor I 
voor de voeten konden lopen. ik was verbijsterd. Je zou zeggen: een ezel imagocampagne - buitengewoon moeil 
stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar de fractie deed dat wel redelijke verkiezingsuitslag te halen. He 
Vol overgave."21' Van der Laan: "Dat was absoluut niet de bedoeling, het hoogst haalbare. Voorlopig doen de den 
kwam erop neer dat hij zo'n beetje de  acting  partijleider was. De fractie aandacht te richten op de komende gem 
moest niet denken dat ze ook maar iets te vertellen had." Daarmee staan 15 het van belang dat op korte termijn d 
de verhoudingen meteen op scherp. Van der Laan: "ik heb tegen Laurens 1,a1'tljcongressen en het ter discussie blij 
Jan gezegd: ik begrijp dat jij vond dat het allemaal niet goed liep. ik be~ name zullen de partij alleen maar meer 
grijp ook dat je vond dat je de zaak moest overnemen. De kinderen zijn 
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RUST IN DE PARTIJ? wat te wild, dus papa moet optreden. ik weet dat de kinderen even onge- 
manierd waren, maar mama is nu thuis, dus de oppas kan naar huis., 212  

n Lousewies van der Laan zijn rol als Dat moet je natuurlijk niet tegen de politieke veteraan zeggen. Brinkhorst: 
n, is de behoefte groot om de rust in de "Natuurlijk wist ik dat ik in de ogen van de jongeren een dinosaurus was. 
uidt opnieuw: wie krijgt die regie? Van Maar er bestond toch ook altijd waardering en wederzijds respect. Nu 
md over bestaan. In NRC Handelsblad kreeg ik de indruk dat de fractie dacht: uit de weg jij, wij willen aan de 
ische koers wordt bepaald door de lei- bak. Die overtrokken behoefte van de fractie om zelfstandig te zijn, werd 
bestuur geweest en daar heb ik dat be- alleen maar sterker na het aantreden van Lousewies."213  Dat constateert 
rdt uitgezet door de fractie in de Twee- ook partijvoorzitter Dales. "De afstand (tussen fractie en bewindslieden 
egie moet komen, lijkt me duidelijk. "2  MvdL) werd eerder groter dan kleiner. Waar Boris nog wel probeerde om 
rindt dat er vanaf nu een "strakke regie" bruggen te slaan, was Lousewies stelliger en stelde ze nog vaker ter dis- 
eft  mensen - en dus ook de eigen leden eussie is dit nog wel ons kabinet? Het verdedien van het kabinetsbeleid 
jde daarvan is dat het soms verdomd werd voor de fractie steeds problematischer."21  Van der Laan lijkt uit het 
uiwagen te houden." Dat moet verande- Uruzgan-debacle voor zichzelf te hebben geconcludeerd dat wat Dittrich 
ien met fractievoorzitter Van der Laan is overkomen haar nooit mag gebeuren. Van der Laan zal zich niet door 
jnen gaan uitzetten en de onderlinge de bewindslieden laten vertellen wat het fractiestandpunt dient te zijn. Ze 
partij moet wat minder amateuristisch zal zich niet laten dwingen om standpunten terug te draaien. En als ze a 
goede bedoelingen van Dales ten spijt. zegt, zal ze ook b zeggen, zoals ze in interviews onderstreept. 
de lijnen zal het voorlopig niet komen. Hoe krijgje rust in de partij als de belangrijkste spelers elkaars positie 

dat onmogelijk maken, blijkt al tijdens niet erkennen, ze allemaal en ander beeld hebben bij waar het met de 
w gekozen fractievoorzitter en vicepre- partij naartoe moet en een goed gesprek daarover eigenlijk onmogelijk is? 
en Brinkhorst kennen elkaar goed. Ze De vraag begint zich op te dringen of D66 de verkiezingen van 2007 nog 
ei in Brussel: Brinkhorst als directeur- wel gaat overleven. Gerard Schouw: "Dit was ook wel de periode dat we 

Laan als medewerker van Eurocommis- in de Eerste Kamerfractie tegen elkaar zeiden: we hebben een fijne tijd 
is Brinkhorst die de Europagezinde Van gehad en de partij heeft veel kunnen betekenen voor de samenleving, 

voor D66 lijsttrekker bij de Europese maar nu gaat wel het licht uit. Wij dachten echt dat het niet meer te red- 
le nieuwe verhoudingen als vicepremier den was.  This  is it."215  De partij heeft al twee keer eerder in haar geschie- 
der goed tussen de twee partijgenoten. denis in een crisis verkeerd (in 1974-75 en 1982-84), maar het feit dat 
ms-Jan: Boris is weg, ik ben nu fractie- D66 zich wonderwel steeds weer wist te herstellen, mag geen reden zijn 
lijk hebben hoe de verhoudingen liggen. tot optimisme. Door alle gebeurtenissen heeft D66 haar geloofwaardig- 
maar de fractie gaat over de koers." heid verloren. Er resten slechts veertien maanden tot de Tweede Kamer- 

t valt slecht bij Brinkhorst. Brinkhorst: verkiezingen en dat is kort. Zelfs als D66 er onder leiding van de nieuwe 
onclusie uit Uruzgan die ik had getrok- fractievoorzitter voor kiest om het roer radicaal om te gooien, is het de 
ze in een nog eerder stadium de zaken vraag of de partij voldoende tijd heeft om haar vernieuwde profiel tijdig 
voor te zorgen dat de ministers haar niet vorm en inhoud te geven. Het zal voor D66 - zelfs met een grootscheepse 
was verbijsterd. Je zou zeggen: een ezel imagocampagne - buitengewoon moeilijk worden om in mei 2007 een 
ifde steen. Maar de fractie deed dat wel, redelijke verkiezingsuitslag te halen. Het beperken van het verlies lijkt het 
"Dat was absoluut niet de bedoeling, het hoogst haalbare. Voorlopig doen de democraten er verstandig aan om alle 
je de  acting  partijleider was. De fractie aandacht te richten op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor 
ar iets te vertellen had." Daarmee staan is het van belang dat op korte termijn de rust in de partij terugkeert. Extra 
p. Van der Laan: "ik heb tegen Laurens- partijcongressen en het ter discussie blijven stellen van de regeringsdeel- 
d dat het allemaal niet goed liep. ik he- name zullen de partij alleen maar meer schade berokkenen. De periode na 
aak moest overnemen. De kinderen zijn 
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de gemeenteraadsverkiezingen zal D66 hard nodig hebben om intern orde ruim voordat de campagne echt op g 
op zaken te stellen en een heldere koers voor de toekomst uit te stippelen. vooral aan de Tweede Kamerfractie. 

delijk bestuur op "dat de fractie zich 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN raadsverkiezingen niet richt op de thei 

leren. Het vooruit denken ontbreekt." 
Het Uruzgan-debacle en de wisseling van het fractievoorzitterschap spe.. geen strategische lijn voor de campag 
len zich af een maand voordat in heel Nederland gemeenteraadsverkie- gische thema's en dat is een probleem 
zingen worden gehouden. Democraten in het hele land staan voor de  on-  zo constateert het bestuur in decemi 
mogelijke opgave om vier weken campagne te voeren, wetende dat die stuurt partijvoorzitter Dales op pad oi 
campagne noodgedwongen in het teken zal staan van Uruzgan en het spraken te maken over de inhoudelijk 
beleid van het kabinet-Balkenende  II,  in plaats van lokale thema's en dati gebeuren in de zogeheten stuurgr 
lokale standpunten. Alles waar de democraten de afgelopen jaren op  lo-  is gevormd en waarin naast de partijv 
kaal niveau hebben bereikt, dreigt ondergesneeuwd te raken door de één van de bewindslieden zit. De tijd 
beeldvorming in het Uruzgan-debat. Het beeld van een partij wordt im- huii voorzitter mee en indien nodig m 
mers voor een belangrijk deel bepaald door hoe de partij het landelijk onder druk zetten.219  Maar Dales kr 
doet. Heeft een partij landelijk succes (zoals D66 in 1994) dan profiteren ruimte, laat staan dat hij de Tweede I 
de afdelingen daarvan. Ligt een partij landelijk onder vuur (zoals D66 nu) spraken kan bewegen. Het is typeren 
dan doet dat op lokaal niveau pijn. Veel D66'ers hebben geen zin meer canipagneorganisatie functioneert nie 
om het beleid van 'hun' Tweede Kamerfractie nog langer op straat uit te fractie niet gezamenlijk optrekken. Ui 
leggen en de kabinetsdeelname van hun partij te verdedigen, maar één enkele keer bijeen te zijn ge 

De plannen voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen leider veelvuldig overleg met zijn ca 
liggen al in het najaar van 2005 klaar. De democraten doen in 222 ge- hebben, zo constateert de campagnelei 
meenten aan de verkiezingen mee, in 175 gemeenten gebeurt dat met een er in de fractie of in het bewindsliec 
zelfstandige lijst. Net  als in 2002 betekent dat dat de democraten in onge- sa.' Ook het landelijk bestuur maak 
veer de helft van de gemeenten aan de verkiezingen meedoen. In 214 Tweede Kamerfractie voert een eigen i 
gemeenten doet D66 niet mee. Belangrijkste reden: een gebrek aan kan- genomen besluiten van het campagnet 
didaten).216  'Communicatie' is het sleutelwoord bij de organisatie van de Re stukken uit deze periode te lezen. I 
campagne, die geleid wordt door Herbert-Jan Hiep. Het faciliteren van den in campagnetijd twee totaal gesch 
communicatie tussen de afdelingen en het Landelijk Bureau en tussen bestuur en het campagneteam aan de 
afdelingen onderling om ervaringen uit te wisselen, een helpdesk op het lllerl±actie aan de andere kant.  Camp  
Landelijk Bureau die ook in de avonden en weekenden bereikbaar is en ook enigszins verbitterd vast "dat er ti 

een actieve campagne waarin mensen rechtstreeks worden benaderd. Als pagile geen centraal gedeelde koers be 
Hiep zijn plannen aan het landelijk bestuur presenteert, zijn de bestuurs- uitstraling van de partij. Iedereen dee 
leden positief, maar tegelijkertijd ook bezorgd over de actieve leden in de Andere partijonderdelen en  function  
achterban die door alle negatieve publiciteit de straat niet meer op durven. Potentiële spaak in het wiel gezien." E 
Hele afdelingen kunnen zich niet vinden in het landelijke beleid van D66. ccii -cultuur van selectieve bilateraaltji 
Campagneleider Hiep is zich ervan bewust dat er afdelingen zijn die hulp leg en kon ook geen bundeling van ha 
nodig hebben en ook de Jonge Democraten zullen een actieve bijdrage Eind januari lijkt het landelijk be 
leveren aan de campagne, zo stelt hij het bestuur gerust.  217  Maar één as- hebben gegooid. "De verpakking is g 
pect blijft volledig onderbelicht en dat is de inhoudelijke boodschap het bestuur vast.224  Achteraf constat 
waarmee D66 zich tijdens de campagne zal profileren. Hiep mag de orga- eigenlijk al vanaf het begin onbegonne 
nisatie van de campagne dan op orde hebben, over de inhoudelijke  the-  UC op een positieve manier te profilen 
ma's is niet nagedacht. Dat realiseert ook het landelijk bestuur zich, al van ongeloofwaardig' en 'onbetrorm 
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D66 hard nodig hebben om intern Ode  ruim voordat de campagne echt op gang komt. En het bestuur wijt dat 
koers voor de toekomst uit te stippelen vooral aan de Tweede Kamerfractie. Al in december 2005 merkt het lan- 

(lelijk bestuur op "dat de fractie zich in de campagne voor de gemeente- 
ADSVERKIEZINGEN raadsverkiezingen niet richt op de thema's waar D66 zich mee kan profi- 

leren. Het vooruit denken ontbreekt." Het bestuur is van mening dat er  
ling  van het fractievoorzitterschap spe geen strategische lijn voor de campagne is uitgezet: "Er zijn geen strate- 

heel Nederland gemeenteraadsverkie. aische thema's en dat is een probleem dat steeds meer naar voren komt", 
aten in het hele land staan voor de zo constateert het bestuur in december 2005.218  Het landelijk bestuur 
campagne te voeren, wetende dat die stuurt partijvoorzitter Dales op pad om met de Tweede Kamerfractie af- 
teken zal staan van Uruzgan en het spraken te maken over de inhoudelijke lijn voor de campagne. Dat moet 

le  II,  in plaats van lokale thema's en dan gebeuren in de zogeheten stuurgroep, die speciaal voor de campagne 
democraten de afgelopen jaren op [o is gevormd en waarin naast de partijvoorzitter ook de fractievoorzitter en 

gt ondergesneeuwd te raken door cle één van de bewindslieden zit. De tijd dringt, zo geven de bestuursleden 
at. Het beeld van een partij wordt j1 hun voorzitter mee en indien nodig moet Dales de stuurgroep maar flink 
paald door hoe de partij het landelijk onder druk zetten. 219 Maar Dales krijgt in de stuurgroep geen enkele 
ces (zoals D66 in 1994) dan profiteren ruimte, laat staan dat hij de Tweede Kamerfractie tot afstemming en af- 
rtij landelijk onder vuur (zoals D66 nu) spraken kan bewegen. Het is typerend voor de situatie binnen D66: de 
i. Veel D66'ers hebben geen zin meet campagneorganisatie functioneert niet of nauwelijks omdat bestuur en 
amerfractie nog langer op straat uit te 11-actie niet gezamenlijk optrekken. Uiteindelijk blijkt de stuurgroep zelfs 
i hun partij te verdedigen. maar één enkele keer bijeen te zijn geweest.  220  Hiep belegt als campagne- 

,e voor de gemeenteraadsverkiezingen leider veelvuldig overleg met zijn campagneteam, maar die overleggen 
[daar. De democraten doen in 222 ge- hebben, zo constateert de campagneleider, "nauwelijks aansluiting op wat 
in 175 gemeenten gebeurt dat met een er in de fractie of in het bewindsliedensmaldeel beslist werd vice ver- 
etekent dat dat de democraten in onge- sa. „221 Ook het landelijk bestuur maakt zich hier ernstig zorgen over: "De 
man de verkiezingen meedoen. In 214 Tweede Kamerfractie voert een eigen regie en komt bijvoorbeeld terug op 
:langrijkste reden: een gebrek aan kan- genomen besluiten van het campagneteam"222, zo valt in de vertrouwelij- 
sleutelwoord bij de Organisatie van de ke stukken uit deze periode te lezen. Kortom: binnen D66 opereren  mid- 
Herbert-Jan Hiep. Het faciliteren van den in campagnetijd twee totaal gescheiden circuits: die van het landelijk 
n en het Landelijk Bureau en tussen bestuur en het campagneteam aan de ene kant en die van de Tweede Ka- 

111 uit te wisselen, een helpdesk op het merfractie aan de andere kant. Campagneleider Hiep stelt achteraf dan 
ionden en weekenden bereikbaar is cii ook enigszins verbitterd vast "dat er tot in de laatste weken van de  cam- 
sen rechtstreeks worden benaderd. Als pagne geen centraal gedeelde koers bestond ten aanzien van de landelijke 
k bestuur presenteert, zijn de bestuurs- uitstraling van de partij. Iedereen deed wat hem of haar het beste leek. 
ok bezorgd over de actieve leden in de Andere partijonderdelen en functionarissen werden daarbij vooral als 
ubliciteit de straat niet meer op durven, potentiële spaak in het wiel gezien." Binnen de partijtop van D66 heerste 
inden in het landelijke beleid van D66. een "cultuur van selectieve bilateraaltjes. Daarin paste geen centraal over- 
bewust dat er afdelingen zijn die hulp leg en kon ook geen bundeling van krachten tot stand komen. „223 

emocraten zullen een actieve bijdrage Eind januari lijkt het landelijk bestuur al de handdoek in de ring te 
hij het bestuur gerust.217  Maar één as- hebben gegooid. "De verpakking is goed, maar de doos is leeg", zo stelt 
en dat is de inhoudelijke boodschap het bestuur vast.  224  Achteraf constateert campagneleider Hiep dat het  
agile  zal profileren. Hiep mag de orga- eigenlijk al vanaf het begin onbegonnen werk was om D66 in de campag- 
rde hebben, over de inhoudelijke  the-  ne op een positieve manier te profileren: "Met de aanhoudende reputatie 
eert ook het landelijk bestuur zich, a[ van 'ongeloofwaardig' en 'onbetrouwbaar' waren er nagenoeg geen is- 
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sues  waarvan we verwachtten dat we ze met succes zouden kunnen claj- de bezem moet erdoor. Nieuwe gezicht 
men en voor ons in de landelijke campagne zouden kunnen laten werken. uitstraling kunnen geven en die de stru 

Bovendien was het duidelijk dat er bij de afdelingen heel weinig draag- kunnen pakken. De kiezer heeft gespi 

vlak zou zijn voor een landelijk getinte campagne met centrale thema's en Namen worden niet genoemd, maar het 

een landelijke slogan. De nadruk moest vooral komen te liggen op de op liet oog hebben. Alleen zullen die 

lokale campagnes." Vandaar de focus op facilitering van de afdelingen \ a ti  hun partijgenoten. 

met een helpdesk, drukwerkservice, sprekerscoördinatie, campagnemail Na alle perikelen rondom de geko3 

en dergelijke. Op die manier moeten de afdelingen in staat worden ge- nllssle doet de uitslag van de gemeente 

steld om een eigen, lokaal getinte campagne te voeren. Maar de bereid- DÔÔ regelrecht op haar ondergang afkc 

heid om, ook al is het campagnetijd, voor D66 de straat op te gaan, blijkt mei alles waar het voor staat, wordt de 

uiteindelijk gering, zo moet ook campagneleider Hiep vaststellen: "De gen:' zegt oud-minister  Thom  de Gra 

meest succesvolle campagnes waren vaak terug te voeren op de kwaliteit erop of eronder voor D66," erkent ook 

van individuele personen, van een 'campagnecultuur' was nauwelijks Jan \Volffensperger in diezelfde krant.2  

sprake. „225 ronduit pet," begint fractievoorzitter V 

Het resultaat is even onvermijdelijk als dramatisch: bij de verkieziji- haar toespraak voor de verzamelde le 

gen op 7 maart raakt D66 weer een derde van haar raadszetels kwijt. Nog uitziet hebben we ruim een derde  mind  

maar 2,6 procent van de kiezers vertrouwt zijn stem toe aan de democra- we hadden. Dat doet pijn, en niet zo' 

ten.  226  Het is de tiende verkiezingsnederlaag op een rij voor de democra- voor uitstekend werk onze mensen he 

ten. Al twaalf jaar lang verliest de partij bij iedere verkiezing aanhang. hoeveel talent er rondloopt in de partij 

Terwijl D66 een potentieel electoraat heeft van ongeveer tien tot vijftien weinig voor een partij met de mensen, 

procent en de afgelopen decennia toch altijd wel kon rekenen op de steun Van der Laan vindt dat de democraten 

van zo'n vier tot vijf procent van de kiezers, vormt de uitslag op 7 maart gaan tot de orde van de dag. We hebb 

een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van de partij. Van de 277 raads- een rij verkiezingen verloren. Al twal 

zetels die D66 had, houdt de partij er 148 over.  227  Ondanks de slechte wat kleiner. En ik ben niet van plan d 

uitslag zijn er ook vijftien gemeenten waar D66 weet te winnen: De Bill., zoeken dan bij onszelf. Want alleen a 

Utrecht, Zeist, Wageningen, Nijmegen, Gennep, Lisse, Woensdrecht. kunnen we er ook wat aan doen. „231 1v 

Roosendaal, Zaltbommel, Ronde Venen, Naarden, Velsen en Bloemen- ban niet een peptalk een hart onder de r 

daal. Al deze D66-afdelingen worden kort na de verkiezingen door partij- 
voorzitter Dales bezocht. Dit komt hem op veel kritiek te staan. Door '\Ve zijn een kleine partij met grote 

champagne te gaan drinken op plaatsen waar de partij heeft gewonnen, politiek bedrijven. Eerlijk. Beter. Li 

geeft Dales volgens velen blijk van weinig empathie met al die afdelingen w illen we zoveel mogelijk van ons pi 

waar ondanks hard werken de raadszetels verloren gingen. Vooral gisch dat wij met zes zetels niet het h 

Noord-Nederland komt de klap hard aan. In Friesland weet D66 geen zetten. Dan moet de kiezer ons grot 

enkele raadszetel te behouden. In grote delen van de provincie bestaat de dingen zeker. Namelijk dat wij in el] 

partij nauwelijks meer. In een boze brief aan het landelijk bestuur en de hebben gezeten méér hebben beteken 

Tweede Kamerfractie wijt het bestuur van de regio Fryslân de teleurstel- in haar héle bestaan heeft waargemaa 

lende verkiezingsuitslag aan "het zwabberende en dilettantistische optre- hilariteit in de zorg dan de SP ooit zi 

den van de Tweede Kamerfractie." Maar ook het bestuur, "dat daartegen kelijke sociaaleconomische hervormi 

onvoldoende is opgetreden en soms zelfs de verwarring versterkte" krijgt 66k onder Wouter Bos, te laf voor w: 

verwijten. De Friese D66'ers vinden dat de verantwoordelijke personen in rnéér investeren in onderwijs en ken 

de partijtop uit de teleurstellende verkiezingsuitslag hun consequenties elkaar opgeteld hebben beloofd in hu 

moeten trekken: "Wij menen dat de ontstane situatie consequenties moet 
hebben voor de bezetting op de centrale posten. Wij zeggen het ronduit: 
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we ze met succes zouden kunnen clai- de bezem moet erdoor. Nieuwe gezichten zijn nodig die de partij nieuwe 
rmpagne zouden kunnen laten werkew uitstraling kunnen geven en die de structuur van de partij grondig aan te 

r bij de afdelingen heel weinig draag- kunnen pakken. De kiezer heeft gesproken en wacht op antwoord! „228 
inte campagne met centrale thema's en Namen worden niet genoemd, maar het is duidelijk wie de Friese D66'ers 
moest vooral komen te liggen op de op het oog hebben. Alleen zullen die geen gehoor geven aan de oproep 
wus op facilitering van de afdelingen van hun partijgenoten. 

e, sprekerscoördinatie, campagnemait Na alle perikelen rondom de gekozen burgemeester en de Uruzgan- 
ten de afdelingen in staat worden ge- missie doet de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vermoeden dat 
campagne te voeren. Maar de bereid- D66 regelrecht op haar ondergang afkoerst. "Het bestaansrecht van D66, 

d, voor D66 de straat op te gaan, blijkt met alles waar het voor staat, wordt de inzet van de komende verkiezin- 
campagneleider Hiep vaststellen: "De gen," zegt oud-minister  Thom  de Graaf in dagblad Trouw. "Het wordt 
mn vaak terug te voeren op de kwaliteit erop of eronder voor D66," erkent ook voormalig fractievoorzitter Gerrit- 
,n 'campagnecultuur' was nauwelijks Jan Woiffensperger in diezelfde krant.229  "ik vind deze verkiezingsuitslag 

ronduit pet," begint, fractievoorzitter Van der Laan op de uitslagenavond 
lelijk als dramatisch: bij de verkiezin- haar toespraak voor de verzamelde leden van D66. "Zoals het er naar 

t derde van haar raadszetels kwijt. Nog uitziet hebben we ruim een derde minder zetels in de gemeenteraden dan 
rtrouwt zijn stem toe aan de democra- we hadden. Dat doet pijn, en niet zo'n beetje ook. Omdat ik weet wat 

;nederlaag op een rij voor de democra- voor uitstekend werk onze mensen hebben gedaan in de gemeenten en 
e partij bij iedere verkiezing aanhang. hoeveel talent er rondloopt in de partij. Maar bovenal vind ik het veel te 
aat heeft van ongeveer tien tot vijftien weinig voor een partij met de mensen, de ideeën en het lef van D66."230  
:och altijd wel kon rekenen op de steun Van der Laan vindt dat de democraten met deze uitslag "niet zomaar over 

Ie kiezers, vormt de uitslag op 7 maart gaan tot de orde van de dag. We hebben vandaar voor de tiende keer op 

denis van de partij . Van de 277 raads- een rij verkiezingen verloren. Al twaalf jaar lang worden we elke keer 
tij er 148 over .227 Ondanks de slechte wat kleiner. En ik ben niet van plan de oorzaak daarvan ergens anders te 
ten waar D66 weet te winnen: De Bitt, zoeken dan bij onszelf. Want alleen als we naar onszelf durven kijken, 
inegen, Gennep, Lisse, Woensdrecht. kunnen we er ook wat aan doen.  „231  Van der Laan probeert haar achter- 
Venen, Naarden, Velsen en Bloemen- ban met een peptalk een hart onder de riem te steken. 
len kort na de verkiezingen door partij- 
rit hem op veel kritiek te staan. Door "We zijn een kleine partij met grote pretenties. Wij willen een andere 
aatsen waar de partij heeft gewonnen, politiek bedrijven. Eerlijk. Beter. Zuiver. En open. En tegelijkertijd 

t weinig empathie met al die afdelingen willen we zoveel mogelijk van ons programma waar maken. Het is lo- 
aadszetels verloren gingen. Vooral in gisch dat wij met zes zetels niet het héle beleid naar onze hand kunnen 
iard aan. In Friesland weet D66 geen zetten. Dan moet de kiezer ons groter maken. Maar ik weet een paar 
grote delen van de provincie bestaat de dingen zeker. Namelijk dat wij in elke periode dat wij in de regering 
e brief aan het landelijk bestuur en  dc  hebben gezeten méér hebben betekent voor het milieu dan GroenLinJcs 
tuur van de regio Fryslân de teleurstel- in haar héle bestaan heeft waargemaakt; dat wij méér doen voor de  so- 
zwabberende en dilettantistische optrc- lidariteit in de zorg dan de SP ooit zal bereiken en dat wij de noodza- 
"Maar ook het bestuur, "dat daartegen keljke sociaaleconomische hervormingen doorvoeren waar de PvdA, 
is zelfs de verwarring versterkte" krijgt  óók  onder Wouter Bos, te laf voor was. Daar komt dan nog bij dat wij 
n dat de verantwoordelijke personen in méér investeren in onderwijs en kennis dan PvdA, VVD en CDA bij 
verkiezingsuitslag hun consequenties elkaar opgeteld hebben beloofd in hun verkiezingsprogramma' S.„232 

Ie ontstane situatie consequenties moet 
entrale posten. Wij zeggen het ronduit: 
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Boris Dittrich, nog maar vier weken eerder afgetreden als politiek leider lân Op sympathie van hun partij leid 
van de democraten, trekt zich de uitslag persoonlijk aan: "Het is te wijten niet te rekenen. In Nieuwe Revu zegt L 
aan stommiteiten van de Kamerfractie.  „233  Ook partijvoorzitter Frank het raar. Of je zit erin, of niet.  For  bett 
Dales reageert teleurgesteld op de verkiezingsuitslag. "ik denk dat in deze clan niet gewoon een nieuwe partij? Mi 
uitslag veel proteststemmen tegen het kabinetsbeleid zitten. De lokale Blij lof ga weg, zou ik zeggen. „241 
politici zijn gestraft terwijl ze echt wel hun best hebben gedaan.  „234  Dat 
vindt ook minister Pechtold, die uit ervaring spreekt. "Na tien jaar lokale LIBERAAL-DEMI 
ervaring weet ik wat het is. Je hebt je stinkende best gedaan, niet alleen in 
de campagne, maar vier jaar lang. En dan dat lamlendige gevoel dat je Twee dagen na de gemeenteraadsverk 
lokaal die landelijke trend niet hebt kunnen ombuigen. "2 Dales ziet dat 2006, komen de Tweede Kamerfractie, 
als bewijs dat gemeenteraadsverkiezingen voortaan gespreid moeten landelijk bestuur in het BPO bij elkaar 
plaats vinden, zoals minister Pechtold heeft voorgesteld. "Nu beheerst de evaluatie van de voorafgaande weken 
landelijke politiek de lokale verkiezingen. Landelijke politici behandelen verkeerd gedaan voor en tijdens het de 
lokale verkiezingen als hun speeltje. Zo'n televisiedebat met alle fractie- Afgesproken wordt dat de D66-fractie  ii  
voorzitters is een verkrachting van de gemeenteraadspolitiek. Zolang we Eddy Schuyer, Gerard Schouw en Hans 
dit in stand houden, zullen mensen ons op het landelijke beleid blijven 2004 als senator heeft opgevolgd) een a 
afrekenen.  „236 

 Minister Brinkhorst reageert echter laconiek op de verkie- waarin de partij zich bevindt en met voo 
zingsnederlaag. "ik heb ook een tijd meegemaakt dat we 0,7 procent van toekomst van de partij. Het resultaat is 
de stemmen hadden, dus ik ben niet onder de indruk. „237 raal-democraten', een notitie die de drie 

Brinkhorst mag zich dan geen zorgen maken, de meeste andere demo-  \'óór  de gemeenteraadsverkiezingen he 
craten doen dat wel. Op  1 april komen landelijke en lokale D66'ers in dinsdag hadden we fractievergadering 
Utrecht bij elkaar om de dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen bezig met de partij en wat er allemaal g 
te evalueren.238  De goed bezochte bijeenkomst dient vooral een therapeu- problemen erger werden, werd dat uurt 
tisch doel, het is een moment waarop vrijwilligers uit het hele land stoom liberaal-democraten' is de vrucht van 
kunnen afblazen. Journalisten die op het evenement in muziekcentrum Eerste Kamerfractie. Schouw: "Als je 
Vredenburg zijn afgekomen, worden bij aanvang verzocht de zaal te ver- Werken met een plan en iedereen veren 
laten. De partijtop wil dat de aanwezige leden zich vrij kunnen uitsprc- een gegeven moment het initiatief genoa 
ken, zonder dat ze bang hoeven zijn dat hun woorden de volgende dag in We analyseren de situatie op hoofdlijner 
de krant zullen staan. Rondom de besloten sessie klinken wisselende hoofd lijnen."242  Het evaluatiemoment n 
geluiden. Minister Pechtold stelt na afloop dat hij het "een heel positief iaads \  erkiezingen is voor de senaatsfrac 
geheel" vond en fractievoorzitter Van der Laan vindt dat haar partij een lyse le komen. 
grote rol speelt in een succesvol kabinet en daarom vooral de moed erin In hun notitie constateren de D66-si  
moet houden. Met de woorden "ik ben trots op onze club" probeert ze D66 de afgelopen jaren heeft doorgema 
vooral optimisme uit te stralen. Maar er heerst ook veel onvrede. Journa- dertien jaar regeringsdeelname." Belang 
listen weten sommige lokale democraten de uitspraak te ontlokken dal van D66 hebben door de deelname aan I 
wat hen betreft de hele Tweede Kamerfractie zou moeten opstappen. - seranderd. Van een partij "links van in 
De bijeenkomst in Vredenburg levert geen enkel concreet resultaat op, of leClils van het midden". De senatoren st 
het moet zijn dat in ieder geval de schijn van enige zelfreflectie is opge- heeft ontbroken aan "politiek managem 
houden. De D66-afdeling in Lelystad heeft dan al besloten om naar aan- de geloofwaardigheid van D66 is aangi 
leiding van het slechte resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen (nul Onduidelijk is wat D66 te bieden heeft. I: 
zetels) onder een andere naam verder te gaan: Democraten Lelystad. Ook gesteld dat D66 is afgedreven van "de i 
D66 in de Provinciale Staten van Fryslân overweegt vanwege het negn het stimuleren van vrijheid en individu 
tieve imago van D66 de partijnaam te veranderen in Democraten Frys Waarborgen van vrijheid en individuele 
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ten eerder afgetreden als politiek leider in.240  Op sympathie van hun partijleider hoeven de kritische afdelingen 
titsiag persoonlijk aan: "Het is te wijtel3 niet te rekenen. In Nieuwe Revu zegt Lousewies van der Laan: "ik vind 
fractie."233  Ook partijvoorzitter Franl t raar. Of je zit erin, of niet.  For better  or  for worse.  Waarom begin je 
verkiezingsuitslag. "ik denk dat in deze dan niet gewoon een nieuwe partij? Met dit soort getwijfel heb ik niks. 
n het kabinetsbeleid zitten. De lokale Blijf of ga weg, zou ik zeggen. „241  
it  wel hun best hebben gedaan. „234 Dat  
it  ervaring spreekt. "Na tien jaar lokale LIBERAAL-DEMOCRATEN 
tje stinkende best gedaan, niet alleen in 
. En dan dat lamlendige gevoel dat je Twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, op donderdag 9 maart 
bt kunnen ombuigen „2 Dales ziet dat 2006, komen de Tweede Kamerfractie, de D66-bewindspersonen en het 
rkiezingen voortaan gespreid moeten landelijk bestuur in het BPO bij elkaar om de situatie te bespreken. Een  
told  heeft voorgesteld. "Nu beheerst de evaluatie van de voorafgaande weken is onontbeerlijk: wat heeft D66 
ezingen. Landelijke politici behandelen verkeerd gedaan voor en tijdens het debat over de missie naar Uruzgan? 
je. Zo'n televisiedebat met alle fractie- Afgesproken wordt4at de D66-fractie in de Eerste Kamer (bestaande uit 
a de gemeenteraadspolitiek. Zolang we Eddy Schuyer, Gerard Schouw en Hans Engels, die Jacob Kohnstamm in 
sn ons op het landelijke beleid blijven 2004 als senator heeft opgevolgd) een analyse zal maken van de situatie 
reageert echter laconiek op de verkie- \yaarin de partij zich bevindt en met voorstellen zal komen voor de nabije 

Lid meegemaakt dat we 0,7 procent van toekomst van de partij. Het resultaat is de vertrouwelijke notitie 'Libe- 
t onder de indruk."237  mal-democraten', een notitie die de drie D66-senatoren eigenlijk al ruim 
zorgen maken, de meeste andere demo- vóór de gemeenteraadsverkiezingen hebben opgesteld. Schouw: "Elke 
omen landelijke en lokale D66'ers in dinsdag hadden we fractievergadering en dan waren we vaak een uur 

:h verlopen gemeenteraadsverkiezingc,i bezig met de partij en wat er allemaal gebeurde en speelde. Naarmate de 
bijeenkomst dient vooral een therapen- problemen erger werden, werd dat uurtje ook steeds langer." De notitie 
:op vrijwilligers uit het hele land stoom liberaal-democraten' is de vrucht van deze uurtjes vergaderen door de 

op het evenement in muziekcentrum Eerste Kamerfractie. Schouw: "Als je iets moet oplossen, dan moet je 
en bij aanvang verzocht de zaal te ver- werken met een plan en iedereen verenigen op dat plan. Dus ik heb op 
wezige leden zich vrij kunnen uitspre- een gegeven moment het initiatief genomen en gezegd: ik maak een plan, 
jn dat hun woorden de volgende dag in we analyseren de situatie op hoofdlijnen en we komen met een koers op 
Ie besloten sessie klinken wisselende hoofdlijnen.  „242  Het evaluatiemoment na de nederlaag bij de gemeente- 
ia afloop dat hij het "een heel positie l' raadsverkiezingen is voor de senaatsfractie hèt moment om met hun ana- 
Van der Laan vindt dat haar partij een lyse te komen. 
:abinet en daarom vooral de moed erin In hun notitie constateren de D66-senatoren dat de dalende lijn die 
k ben trots op onze club" probeert ze D66 de afgelopen jaren heeft doorgemaakt niet alleen komt door "bijna 
aar er heerst ook veel onvrede. Journa- dertien jaar regeringsdeelname." Belangrijker is dat het beeld dat kiezers 
iocraten de uitspraak te ontlokken dat van D66 hebben door de deelname aan het tweede kabinet-Balkenende is 
Lamerfractie zou moeten opstappen.23  veranderd. Van een partij "links van het midden" is D66 nu een partij 
ert geen enkel concreet resultaat op, of 'rechts van het midden". De senatoren stellen vast dat het binnen de partij 
schijn van enige zelfreflectie is opge- heeft ontbroken aan "politiek management en leiderschap", dat daardoor  

tad  heeft dan al besloten om naar aan- de geloofwaardigheid van D66 is aangetast en dat het voor de kiezers 
)ij de gemeenteraadsverkiezingen (nul onduidelijk is wat D66 te bieden heeft. In de vertrouwelijke notitie wordt 
Ier te gaan: Democraten Lelystad. Ook gesteld dat D66 is afgedreven van "de redenen waarom ze is opgericht: 
Fryslân overweegt vanwege het nega- het stimuleren van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid en het 
m te veranderen in Democraten Frys- waarborgen van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid door een 
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adequate inrichting van de rechtstaat en door democratisering." In de zouden bedrijven. We legden de lat hoc 
notitie wordt een aantal "bouwstenen" benoemd die het tij zouden kunnen een 8 van ons verwachten. ik vind dat 
keren. In de eerste plaats moet de "leegloop" worden tegengegaan: be- onszelf een 4. We zijn een gewone Haa 
staande leden moeten aan de partij worden gebonden en er moeten nieu- juist niet wilden zijn." Terugblikkend c 
we leden worden geworven. Er moet centrale regie komen over standpun- Laan: "Als je dreigt met een kabinetscri 
ten en media-uitingen: "gezamenlijkheid gaat boven solistisch optreden in dat waarmaken. Het is zo onwaarachtig 
de pers." Inhoudelijk moet D66 "terug naar de kern van de partij" en de der Laan is D66 hierdoor haar geloofw 
voor D66 kenmerkende politieke handelen, "geen spelletjes, geen popu- peilingen op twee zetels staat, moetje 
lisme, weloverwogen en onderbouwd en voorspelbaar", moet weer in ere digheid als partij bent kwijtgeraakt."246  
worden hersteld. De regeringsdeelname wordt als gegeven beschouwd. Dat Van der Laan wel aanvoelt dal 
maar D66 moet het regeringsbeleid "niet klakkeloos steunen." Concreet h1a1 voor ophef gaat zorgen, blijkt uit I 
zou de Tweede Kamerfractie van D66 het kabinetsbeleid op de onder- een brief schrijft aan de regionale en 
werpen economie, zorg en sociale zekerheid wel moeten steunen, maar geuwroordigers van D66 in het land, di 
het vreemdelingenbeleid, het milieubeleid en het beleid ten aanzien van mail verspreidt. Daarin schrijft ze dat z 
privacy en democratie niet. Om de nieuwe koers te markeren en D66 gezegd en waarom. 
duidelijker te profileren, stelt de Eerste Kamerfractie in de notitie voor 
om het etiket 'sociaal-liberaal' vervangen door 'liberaal-democraten' of lk vind dat wij aan de kiezers moet 
'vrijzinnig-democraten'. 243 hebben begrepen. En zoiets kun je ni 

Als in een van de volgende BPO's op het ministerie van Economische toon richting onze partijtop, de Tweec 
Zaken de notitie van de senaatsfractie ter tafel komt en de hoofdrolspelers tin<,  mezelf Als voorzitter van de Twi 
in de partijtop wederom met elkaar in de clinch liggen over de te volgen ker nu, als mijn eerste taak om mijn I 
koers, geeft minister Pechtold aan dat hij wel brood ziet in de voorstellen Maar met het zetten van een streep or 
van Schouw en zijn collega's. "Okee", zegt Schouw, "dan heb jij onze natuurlijk niet veilig gesteld. Het gaat 
steun.  „244  En daarmee lijken de kaarten in de partijtop voorlopig geschud spectief ik geloof in onze idealen, oi 

argumenten, in onze mensen en in  on  
ONGELOOFWAARDIG landschap. ik hoop dus dat iedereen 

ding vandaag niet bedoeld is om de pa 
"Ik heb ontzettend veel zin om er tegenaan te gaan. De vechtlust is erkenning richting de kiezer die nodi 
groot", zegt Lousewies van der Laan kort nadat ze fractievoorzitter IS trouwen te gaan herwinnen. „247 
geworden in een interview met de Volkskrant.245  En: "Hoofddoel is dat de 
rust terugkeert in de partij." Nadat het stof van de gemeenteraadsverkie -  Van der Laan heeft gelijk als ze zegt dat 
zingen is neergedaald, breekt een periode aan waarin de democraten in ilactie van D66 de afgelopen twee jaal 
alle rust een koers voor de toekomst kunnen uitstippelen, zoals Schon" gelootVaardjgheidsproblee hebben b 
cum suis met hun notitie hebben gedaan. Van der Laan is echter van me- Van der Laan over het draagvlak, het g 
ning dat je niet vooruit kan zonder naar het verleden te kijken en dal je Schikt om zich te ontwikkelen tot politie 
dat ook in alle openheid moet doen, om de kiezers te laten zien dat je  iii  verirorilven van de kiezers terug te winu 
het verleden gemaakte fouten erkent en bereid bent daarvan te leren, zo 'e  Verantwoordelijkheid van het Uruzgr 
verklaart ze medio april in een groot interview in NRC Handelsblad. De eerste maanden van haar fractievoorzitt 
manier waarop Van der Laan dat doet, doet zowel in de partij als in de der Laan toe. Het Uruzgan-debat, de ne 
media veel stof opwaaien. Van der Laan velt in het interview een vernie-  kiezingen en de uitlatingen van Van de 
tigend oordeel over het optreden van haar eigen partij die ze beschuldigt D66 atcielingen ertoe het vertrouwen in 
van "ongeloofwaardige politiek." "We zijn een kleine partij met veel gen. ffij steeds meer leden leeft het ide 
pretenties. Wij hadden de pretentie dat we op een andere manier  politick  \erknald en dat deze fractieleden weg r 
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taat en door democratisering." In de zouden bedrijven. We legden de lat hoog en dan is het logisch dat mensen 
en" benoemd die het tij zouden kunnen een 8 van ons verwachten. ik vind dat we niet eens een 6- halen, ik vind 

"leegloop" worden tegengegaan: be- onszelf een 4. We zijn een gewone Haagse partij geworden, terwijl we dat 
worden gebonden en er moeten  lieu-  juist niet wilden zijn." Terugblikkend op het Uruzgan-debat zegt Van der 

et centrale regie komen over standpun- Laan: "Alsje dreigt met een kabinetscrisis als de missie doorgaat, moetje 
kheid gaat boven solistisch optreden in dat waarmaken. Het is zo onwaarachtig als je dat niet doet." Volgens Van 
enig naar de kern van de partij" en de der Laan is D66 hierdoor haar geloofwaardigheid verloren: "Als je in de 
handelen, "geen spelletjes, geen popu- peilingen op twee zetels staat, moet je concluderen dat je je geloofwaar- 
wd en voorspelbaar", moet weer in ere digheid als partij bent kwijtgeraakt. „246 
lname wordt als gegeven beschouwd. Dat Van der Laan wel aanvoelt dat haar interview in NRC Handels- 
Ld "niet klakkeloos steunen." Concreet blad voor ophef gaat zorgen, blijkt uit het feit dat ze diezelfde avond nog 
D66 het kabinetsbeleid op de onder- een brief schrijft aan de regionale en lokale bestuurders en volksverte- 
zekerheid wel moeten steunen, maar genwoordigers van D66 in het land, die ze via de interne mailinglist BV- 

subeleid en het beleid ten aanzien van mail verspreidt. Daarin schrijft ze dat ze graag wil toelichten wat ze heeft 
de nieuwe koers te markeren en 1366 gezegd en waarom. 
Eerste Kamerfractie in de notitie voor 
rvangen door 'liberaal-democraten' of "ik vind dat wij aan de kiezers moeten laten zien dat wij het signaal 

hebben begrepen. En zoiets kun je niet half doen. Vandaar de harde 
0's op het ministerie van Economische toon richting onze partijtop, de Tweede Kamerfractie en dus ook  rich- 
tie  ter tafel komt en de hoofdrolspelers ting mezelf. Als voorzitter van de Tweede Kamerfractie zie ik het, ze- 
r in de clinch liggen over de te volgen ker nu, als mijn eerste taak om mijn band met de kiezer te herstellen. 
dat hij wel brood ziet in de voorstellen Maar met het zetten van een streep onder het verleden is de toekomst 
)kee", zegt Schouw, "dan heb jij onze natuurlijk niet veilig gesteld. Het gaat uiteindelijk om het nieuwe per- 
srten in de partijtop voorlopig geschud. spectief ik geloof in onze idealen, onze visie, in de kracht van onze 

argumenten, in onze mensen en in onze unieke plaats in het politieke 
OFWAARDIG landschap. ik hoop dus dat iedereen begrijpt dat mijn kritische hou- 

ding vandaag niet bedoeld is om de partij de put in te praten, maar een 
er tegenaan te gaan. De vechtlust is erkenning richting de kiezer die nodig is om daadwerkelijk het ver- 
Laan kort nadat ze fractievoorzitter is trouwen te gaan herwinnen. „247 
Volkskrant.  245  En: "Hoofddoel is dat de 

.t het stof van de gemeenteraadsverkie- Van der Laan heeft gelijk als ze zegt dat de keuzes die de Tweede Kamer- 
periode aan waarin de democraten in fractie van D66 de afgelopen twee jaar heeft gemaakt, D66 een serieus 

mnst kunnen uitstippelen, zoals Schouw geloofwaardigheidsprobleem hebben bezorgd. Maar het is de vraag of 
edaan. Van der Laan is echter van me- Van der Laan over het draagvlak, het gezag en de inhoudelijke visie be- 
sr naar het verleden te kijken en dat .1e schikt om zich te ontwikkelen tot politiek leider van de democraten en het 
n, om de kiezers te laten zien dat je in vertrouwen van de kiezers terug te winnen. Voorlopig kleeft de collectie- 
ent en bereid bent daarvan te leren, zo ve verantwoordelijkheid van het Uruzgan-debacle ook aan haar. Al in de 
oot interview in NRC Handelsblad. De eerste maanden van haar fractievoorzitterschap neemt de kritiek op Van 
doet, doet zowel in de partij als in de der Laan toe. Het Uruzgan-debat, de nederlaag bij de gemeenteraadsver- 

:r Laan velt in het interview een vernie- kiezingen en de uitlatingen van Van der Laan in de media brengen hele 
van haar eigen partij die ze beschuldigt D66-afdelingen ertoe het vertrouwen in de partijtop van D66 op te zeg- 

"We zijn een kleine partij met veel gen. Bij steeds meer leden leeft het idee dat de zittende fractie het heeft 
.e dat we op een andere manier  politick  verknald en dat deze fractieleden weg moeten. Bovendien heeft Van der 
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I-Icr wezen van D66 zit in de verhouding i 
In Je overtuiging dat macht nooit vana 
Iechtold bij de aanvaarding van het ljsttre 

DE STRIJD vOOi 

Terwijl de kritiek op Van der Laan ste 
schermen een tactische strijd gevoerd 
van de lijsttrekker voor de Tweede Kar 
gesproken vindt die verkiezing plaats 
2006. Maar in de partij gaan stemmen 
halen, omdat de partij behoefte heeft 
schap. Al op de dag na de gemeenteraa 
bestuur twee opties besproken: de hele 
zo snel mogelijk duidelijk is wie de niei 
alleen de kandidaatstelling vervroegen,  
Mk  is wie de kandidaten voor het lij 
bestuur kiest ervoor de kandidaatstellin 
Op 1 september, het najaarscongres zal 
zen Maar de voorzitters van de vier  
darn,  Rotterdam, Utrecht en Den Haag 
het landelijk bestuur om de lijsttrekker 
Volgens hen is het voor de kandidaten 
ren in een periode dat de afdelingen St 
VOorzitters achten het vooral "van groo 
ces duidelijk is wie de nieuwe politiek 1 
hebben behoefte aan duidelijkheid en c 
re partijen begin juni de politiek leider 
Van onduidelijkheid betekent een langei 
ren. De Partij heeft behoefte aan een bI 

LANGS DE AFGROND 

Laan moeite een consequent beeld uit te stralen. In een interview in de 
Volkskrant toont ze zich begin april loyaal aan het kabinet waarvan D66 
deel uitmaakt. Mensen hoeven niet te verwachten dat zij zich tegen de 
coalitie zal afzetten, is haar boodschap: "Je moet je niet gaan profileren 
om je te profileren. We moeten veel steviger staan voor het kabinetsbe-
leid." Ook is Van der Laan enthousiast over CDA-premier Balkenende: 
"Hij is betrouwbaar en standvastig, echt zo iemand van wie je denkt: was 
het maar mijn buurman. Dan weet je dat tijdens je vakantie goed op ie 
huis wordt gelet. Mijn gedroomde premier heeft de uitstraling van Wouter 
Bos en het lef om te hervormen van Jan Peter Balkenende. Maar als ik 
moet kiezen, ga ik toch voor het hervormingsgezinde, voor het besluiten 
durven nemen.  „248  Maar eind april zegt Van der Laan heel andere dingen 
over hetzelfde kabinet waar ze drie weken eerder nog zo lovend over 
sprak. In weekblad Nieuwe Revu zegt ze: "D66 is een vrijzinnige partij, 
maar we zitten in een regering die een bekrompen ouderwetsheid uit-
straalt. Er is sprake van mentale blokkades bij het CDA. ik snak zo lang-
zamerhand naar meer vrijheid van geest, naar de mogelijkheid om vrijer 
over dingen na te denken, om verlost te worden van christendemocrati-
sche dogma's." Waar is haar waardering voor de "hervormingsgezinde" 
Balkenende ineens gebleven? Voor de toekomst ziet Van der Laan liever 
een kabinet zonder het CDA: "Mijn favoriete kabinet is Paars, nieuw 
Paars. Dat is de beste balans. De VVD staat garant voor een goed en soli-
de economisch beleid, terwijl de PvdA zorgt voor de leuke, linkse dingen. 
Onder een nieuw paars kabinet zou de vrijheid van meningsuiting beter 
gedijen.  „249  "Hoe ongeloofwaardig deze ommezwaai ook overkomt, Van 
der Laan sluit hiermee beter aan bij de gevoelens van de D66-
aanhangers", constateert de Volkskrant cynisch. 250 
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Id  uit te stralen. In een interview in 
)ril loyaal aan het kabinet waarvan D6 
jet te verwachten dat zij zich tegen cle 
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drie weken eerder nog zo lovend over 
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)lokkades bij het CDA. ik snak zo lang-
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Dr de toekomst ziet Van der Laan liever 
Mijn favoriete kabinet is Paars, nieuw 
VVD staat garant voor een goed en soli-
vdA zorgt voor de leuke, linkse dingen. 
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Het wezen van D66 zit in de verhouding van mensen ten opzichte van de staat. 
In de overtuiging dat macht nooit vanzelfsprekend mag zijn. (Alexander 
pchtold bij de aanvaarding van het lijsttrekkerschap) 

DE STRIJD VOOR DE STRIJD 

Terwijl de kritiek op Van der Laan steeds sterker wordt, wordt achter de 
schermen een tactische strijd gevoerd over het tijdstip van de verkiezing 
van de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2007. Normaal 
gesproken vindt die verkiezing plaats op het najaarscongres in oktober 
2006. Maar in de partij gaan stemmen op om die verkiezing naar voren te 
halen, omdat de partij behoefte heeft aan duidelijkheid over het leider-
schap. Al op de dag na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het landelijk 
bestuur twee opties besproken: de hele verkiezing naar voren halen, zodat 
zo snel mogelijk duidelijk is wie de nieuwe lijsttrekker van D66 wordt, of 
alleen de kandidaatstelling vervroegen, zodat in ieder geval eerder duide-
lijk is wie de kandidaten voor het lijsttrekkerschap zijn. Het landelijk 
bestuur kiest ervoor de kandidaatstelling te openen op 1 mei en te sluiten 
op 1 september, het najaarscongres zal vervolgens de lijsttrekker aanwij-
7en.2  Maar de voorzitters van de vier grootste D66-afdelingen  (Amster-
clam,  Rotterdam, Utrecht en Den Haag) keren zich tegen het besluit van 
het landelijk bestuur om de lijsttrekker pas na het zomerreces te kiezen. 
V olgens hen is het voor de kandidaten "zeer lastig om campagne te voe-
ren in een periode dat de afdelingen stilliggen". Maar de vier afdelings-
voorzitters achten het vooral "van groot belang" dat al vóór het zomerre-
ces duidelijk is wie de nieuwe politiek leider wordt. "Veel van onze leden 
hebben behoefte aan duidelijkheid en constateren bovendien dat bij ande-
re partijen begin juni de politiek leider al bekend is. Een langere periode 
san onduidelijkheid betekent een langere periode van onrust en navelsta-
ren. De partij heeft behoefte aan een blik vooruit en vooral ook een blik 
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naar buiten. Zolang er discussie is over de vraag wie politiek leider wordt, te profileren als de nieuwe partijleider. 
zal dit niet het geval zijn. En dat baart ons grote zorgen. „3 nog vanuit dat hij in de strijd om het lijs 

Het verzet van de 'grote vier' leidt tot een hernieuwde discussie in het van fractievoorzitter Dittrich. Als Dittric 
landelijk bestuur. Partijvoorzitter Frank Dales is tegen vervroegen en het verandert voor Pechtold plotseling het 
landelijk bestuur besluit dat de planning voorlopig blijft zoals die is. Maar vanuit dat Lousewies van der Laan de t 
Dales zal wel met de twee meest voor de hand liggende kandidaten he- realiseert zich dat dat het voor hem niet 
spreken wat zij willen.4  Die twee mogelijke kandidaten zijn Lousewies maakt zeker een kans om het ljsttrekk 
van der Laan en Alexander Pechtold. Als Dales met beide heeft gespro- Niet veel later slaat bij Pechtold de twij 
ken rapporteert hij aan het bestuur dat Van der Laan de lijsttrekker vödr vei kandidaat moet stellen. Het minister 
de zomer wil laten kiezen. Pechtold echter heeft "een uitgesproken voor- tegen een strijd met Van der Laan en vo 
keur" voor verkiezing van de lijsttrekker in oktober.5  Hij heeft als  minis-  kerschap te verliezen en dan nog een ha 
ter voor Koninkrijksrelaties een aantal belangrijke reizen naar de Neder- moeten uitzitten. In april 2006 hakt Peel 
landse Antillen in zijn agenda staan, dus een vervroegde lij sttrekkersstrij d kandidaat stellen. Besloten wordt dat he 
komt hem heel slecht uit.6  Sterker: Pechtold dreigt zich niet kandidaat te ted moet krijgen. Positieve pers is één d: 
zullen stellen als Van der Laan haar zin krijgt en de verkiezing in juni meerderheid op het partijcongres te heb] 
plaats vindt  .7  Vicevoorzitter politiek Jan Hoekema, die niet bij de verga- Irekkerschap wordt immers genomen do 
dering van het landelijk bestuur is waar het probleem wordt besproken, vertrouwelingen van Pechtold het verwo 
steunt Pechtold en is "zeer tegen vervroeging van de lijsttrekkersverkie- partij gevoerd." Pechtold en zijn politie 
zing". Andere bestuursleden scharen zich achter Van der Laan. Nog dan ook veel aandacht aan de 'oude gard 
voordat ook maar iemand zich kandidaat heeft gesteld, wordt achter de prominente partijgenoten kan van crucia; 
schermen dus al een strijd gevoerd, alsof het tijdstip van de lijsttrekkers- onder de leden. In de maanden voorafga 
verkiezing van levensbelang is. Opnieuw volgt een uitvoerige discussie gen helt Pechtold ze allemaal af of hij 
over de voor- en nadelen van vervroeging van de lijsttrekkersverkiezing onder meer Hans van Mierlo,  Thom  de ( 
Het al geplande congres in mei wordt te vroeg gevonden en het bestuur Schuver scharen zich publiekelijk achter 
besluit uiteindelijk "unaniem" "om de verkiezing van de lijsttrekker te Op woensdag 10 mei, aan het begin 
laten plaats vinden in een extra partijcongres op 9 september 2006", mie- mentair journalisten een telefoontje en t 
gen maanden voor de reguliere verkiezingen in mei 2007.8  Twee weken op teletekst en alle nieuwssites: Pechtold 
later besluit het landelijk bestuur echter alsnog om niet in september. len. Tijdens een partijbijeenkomst in I 
maar eind juni een extra congres te organiseren waar de lijsttrekker wordt Pechtold bekend dat hij lijsttrekker van E 
gekozen. Nu de planning bekend is, is het wachten op de kandidaten. 
Iedereen gaat ervan uit dat in ieder geval fractievoorzitter Van der Laan ' H ei gaat niet goed met onze partij.  iv  
en minister Pechtold zich kandidaat zullen stellen, recht van D66 wordt niet alleen door a 

ze handen geslagen, maar, en dat is v 
PECHTOLD KANDIDAAT-LIJSTTREKKER slecht gaat met een partij krijgt het gehi 

al snel de overhand. Het is tijd om d 
De discussie over het tijdstip van de ljsttrekkersverkiezing speelt in april bouwen, niet afbreken. ik wil vooruit 
2006, maar achter de schermen zijn twee meest voor de hand liggende en zelfdestructie is nu voorbij. De kiez 
kandidaten al veel eerder met voorbereidingen begonnen. Bij Alexander Perspectief en leiderschap. Eerlijke pol 
Pechtold begint dat al wanneer hij in april 2005 minister wordt. De  nice-  \\il  houwen aan een sterke links- hibem 
we minister verzamelt direct na zijn aantreden een groep vertrouwelingen \ Oor de komende tijd al die twijfelen 
om zich heen die Pechtold gaan adviseren over zaken als zijn profici, eén weer bij de partij halen, dan doe i 
helpen bij de voorbereiding van media-optredens en feedback geven °r' Vast: D66 zal een rol van betekenis blij 
zijn functioneren. De inspanningen zullen erop gericht zijn om Pechtold 5e Politiek. In het jaar dat wij veertig j 
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over de vraag wie politiek leider wordt te profileren als de nieuwe partijleider. Pechtold gaat er op dat moment 
aart ons grote zorgen. „3 nog vanuit dat hij in de strijd om het lijsttrekkerschap de uitdager zal zijn 
leidt tot een hernieuwde discussie in het van fractievoorzitter Dittrich. Als Dittrich na het Uruzgan-debat aftreedt, 
Frank Dales is tegen vervroegen en het v erandert voor Pechtold plotseling het speelveld. Iedereen gaat er nu 
inning voorlopig blijft zoals die is. Maar vanuit dat Lousewies van der Laan de tegenstander zal zijn. En Pechtold 
voor de hand liggende kandidaten be- realiseert zich dat dat het voor hem niet makkelijker maakt. Van der Laan 
mogelijke kandidaten zijn Lousewies maakt zeker een kans om het lijsttrekkerschap naar zich toe te trekken.  

told.  Als Dales met beide heeft gespro- Niet veel later slaat bij Pechtold de twijfel toe over de vraag of hij zich 
ir dat Van der Laan de lijsttrekker vóór wel kandidaat moet stellen. Het ministerschap valt hem zwaar, hij ziet op 
ld echter heeft "een uitgesproken voor- tegen een strijd met Van der Laan en voelt er niets voor om het lijsttrek- 
trekker in oktober.5  Hij heeft als  minis-  kerschap te verliezen en dan nog een halfjaar "roemloos" als minister te 
.antal belangrijke reizen naar de Neder- moeten uitzitten. In april 2006 hakt Pechtold de knoop door: hij zal zich 
in, dus een vervroegde lijsttrekkersstrijd kandidaat stellen. Besloten wordt dat het mobiliseren van mensen priori- 
r: Pechtold dreigt zich niet kandidaat te teit moet krijgen. Positieve pers is één ding, maar het komt er op aan een 
laar zin krijgt en de verkiezing in juni meerderheid op het partijcongres te hebben. De beslissing over het lijst- 
iek Jan Hoekema, die niet bij de verga- trekkerschap wordt immers genomen door de leden. Of zoals één van de 
is waar het probleem wordt besproken. vertrouwelingen van Pechtold het verwoordt: "de oorlog wordt binnen de 
vervroeging van de ljsttrekkersverkie- partij gevoerd." Pechtold en zijn politiek adviseur Carla Pauw besteden 
aren zich achter Van der Laan. Nog dan ook veel aandacht aan de 'oude garde' binnen de partij. De steun van 
Eindidaat heeft gesteld, wordt achter de prominente partijgenoten kan van cruciaal belang zijn voor het draagvlak 
d, alsof het tijdstip van de lijsttrekkers- onder de leden. In de maanden voorafgaand aan de lijsttrekkersverkiezin- 
)pnieuw volgt een uitvoerige discussie gen belt Pechtold ze allemaal af of hij gaat bij ze langs. En met succes: 
vroeging van de lijsttrekkersverkiezing. onder meer Hans van Mierlo,  Thom  de Graaf, Roger van Boxtel en Eddy 
iordt te vroeg gevonden en het bestuur Schuyer scharen zich publiekelijk achter Pechtold. 
rn de verkiezing van de lijsttrekker te Op woensdag 10 mei, aan het begin van de middag, krijgen de parle- 
artijcongres op 9 september 2006", ne- mentair journalisten een telefoontje en niet lang daarna staat het nieuws 
erkiezingen in mei 2007.8  Twee weken op teletekst en alle nieuwssites: Pechtold zal zich vanavond kandidaatstel- 

echter alsnog om niet in september. len. Tijdens een partijbijeenkomst in Hengelo maakt de veertigjarige 
e organiseren waar de lijsttrekker wordt Pechtold bekend dat hij lijsttrekker van D66 wil worden. 
F is, is het wachten op de kandidaten. 
er geval fractievoorzitter Van der Laan "Het gaat niet goed met onze partij. Mensen haken af. Het bestaans- 
8t zullen stellen, recht van D66 wordt niet alleen door andere politieke partijen, uit on- 

ze handen geslagen, maar, en dat is veel erger, door onszelf. Als het 
IDAAT-LIJSTTREKKER slecht gaat met een partij krijgt het geluid van een cynische criticaster 

al snel de overhand. Het is tijd om daar doorheen te breken. Ik wil 
de lijsttrekkersverkiezing speelt in april bouwen, niet afbreken. ik wil vooruit kijken. De tijd van navelstaren 
ijn twee meest voor de hand liggende en zelfdestructie is nu voorbij. De kiezer wil visie en zelfvertrouwen. 
)rbereidingen begonnen. Bij Alexander Perspectief en leiderschap. Eerlijke politiek en heldere standpunten. ik 
in april 2005 minister wordt. De  lien-  wil bouwen aan een sterke links- liberale partij. En al moet ik daar- 

in aantreden een groep vertrouwelingen voor de komende tijd al die twijfelende en afvallige leden één voor 
adviseren over zaken als zijn profiel. één weer bij de partij halen, dan doe ik dat. Eén ding staat voor mij 

nedia-optredens en feedback geven op vast: D66 zal een rol van betekenis blijven vervullen in de Nederland- 
n zullen erop gericht zijn om Pechtold se politiek. In het jaar dat wij veertig jaar bestaan laat ik me door nie- 
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mand aanleunen of aanpraten dat D66 overbodig zou zijn! ik zie volop moet, ook in een democratische parti 
politieke ruimte voor D66. Maar daar moeten we wel wat voor doen. i worden. Nooit meer mag onze gem 
Erger dan de lage peilingen vind ik het dat veel kiezers het gevoel worden als gedraai. Dat betekent dat 
hebben dat we niet meer ons zelf zijn. We zijn niet meer die partij Die genuanceerde stijl van ons herkeni 
waar mensen een beetje van hielden. Soms tweede keus, maar altijd stellingstoespraak heeft Pechtold zich 
met veel sympathie. Soms kwam dat door onze standpunten, vaker laten. Het is een harde veroordeling a 
door de manier van politiek bedrijven, afgelopen periode gezichtsbepalend zi 

Ik ben lid van D66 geworden vanwege het vrije denken èn vanwege van D66 te grabbel gegooid, aldus  Pe  
de stijl van politiek bedrijven. Wij hebben een naam op te houden tegen: leiderschap. Zijn leiderschap. 
vanwege de kwaliteit van de discussies, de volhardendheid op het stuurder, in het land, maar ook in De 
immateriële, het menselijke, de noodzaak voor democratische veran- waardoor ik de haarvaten van de  pail  
deringen. D66 is altijd de partij geweest voor wie de analyse minstens draag waarmee ik wat ik belangrijk 
zo belangrijk was als de stellingname. Een partij die een consistente D66-kiezer. Door de toestand waarir 
redenering boven een oneliner plaatste. Maar, en dan druk ik me wat nodig die de ideeën waar D66 al veer 
onderkoeld uit, in de afgelopen periode zijn we die traditie niet steeds geeft. Ik kan nuance combineren mei 
trouw gebleven. Logisch dat de mensen ons niet meer herkennen.  Lo-  één pakkende zin neerzetten. Dat is no 
gisch ook dat velen van u onze partij niet meer herkennen. En laat ik 
er dan meteen de conclusie aan verbinden: als we een begin willen IN HET KABINET - 
maken met het herstel van vertrouwen, dan moeten we eerst en vooral 
weer de politieke stijl aanhangen die ons paste als een maatkostuum. 1-Jet is, zoals de commentator van de 
Terug naar de politieke beweging die altijd en overal de dialoog, de langzamerhand traditie op congressei 
nuance en de redelijkheid zoekt. motie wordt opgeroepen ut het kabir 

Mijn opgave is niet alleen het winnen van het lijsttrekkerschap, niet voorjaarscongres, dat op 13 mei in Zn 
alleen succes boeken bij de verkiezingen van volgend jaar. Mijn het D66-congres tweemaal zijn steun 
grootste opgave is structureel herstel van de partij. En daar heb ik eerst bij de kabinetsformatie in 2003 
meer dan een jaar voor nodig. ik kan het niet alleen, maar het avontuur het Paasakkoord in 2005. Is een derde 
ga ik graag met u aan. De genuanceerde manier van denken van D66 Alleen de D66-regio Fryslân, die a 
kan voor velen een verademing zijn. Als we dat dus weer met z'n al- een boze brief naar de partijtop stuurd 
len gaan doen, kan D66 tussen de spierballen van rechts en het mee- heeft een motie ingediend die de partij 
huilen in het koffiehuis weer ècht het alternatief worden." 9  pen. De indieners menen dat uitslag 

11 
een motie van wantrouwen tegen d 

Alle media zijn naar Hengelo gekomen om verslag te doen van Pechtold's Balkenende" is. Ze vrezen voor het 
kandidaatstelling en de aankondiging is die avond de opening van het soldaat stuur je niet terug naar het f 
NOS Journaal. In een interview in NRC Handelsblad een dag later her- Commando.", zo licht de woordvoerde 
haalt de kersverse kandidaat-lijsttrekker dat de staat waarin D66 verkeert  tie  toe. "Geef de kiezer een antwoord 
één van de belangrijkste redenen is om zich kandidaat te stellen. "We zijn ken, herdefiniëren en hergroeperen, al 
de sympathie kwijt geraakt van mensen die ons hun tweede stem gaven de Nederlandse politiek.  „13  Maar de 
Die stemden een andere partij, maar geregeld ook D66. Maar ons gedrag juiste moment om uit het kabinet te 
is onvoorspelbaar geworden. Twijfel en nuance waren bij ons altijd een heid stemt voor. 
teken van kracht en niet van zwakte. Daar zijn we een beetje vanaf ge- De Jonge Democraten hebben een 
raakt." Zonder namen te noemen houdt Pechtold zittende Tweede Kamer Kamerfractie wordt opgeroepen om h 
fractie verantwoordelijk voor de malaise: "We zijn een partij geworden donk van Vreemdelingenzaken en Int 
die teveel de waan van de dag najaagt en teveel met zichzelf bezig is. Er mocraten wijzen erop dat Verdonk th 
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D66 overbodig zou zijn! ik zie volop 
daar moeten we wel wat voor doen. 

d ik het dat veel kiezers het gevoel  
If  zijn. We zijn niet meer die partij 
[den. Soms tweede keus, maar altijd 
n dat door onze standpunten, vaker 
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moet, ook in een democratische partij als de onze, leiderschap getoond 
worden. Nooit meer mag onze genuanceerdheid en analyse uitgelegd 
worden als gedraai. Dat betekent dat we strategischer moeten opereren. 
Die genuanceerde stijl van ons herkent niemand nog." ° In zijn kandidaat-
stellingstoespraak heeft Pechtold zich in soortgelijke bewoordingen uitge-
laten. Het is een harde veroordeling aan het adres van de D66'ers die de 
afgelopen periode gezichtsbepalend zijn geweest. Zij hebben de identiteit 
van D66 te grabbel gegooid, aldus Pechtold. En daar helpt maar één ding 
tegen: leiderschap. Zijn leiderschap. Pechtold: "ik heb ervaring als be-
stuurder, in het land, maar ook in Den Haag. ik ben voorzitter geweest, 
waardoor ik de haarvaten van de partij ken. ik denk dat ik een stijl uit-
draag waarmee ik wat ik belangrijk vind, zichtbaar kan maken voor de 
D66-kiezer. Door de toestand waarin de partij zich bevindt, is iemand 
nodig die de ideeën waar D66 al veertig jaar voor staat, pregnanter vorm 
geeft. ik kan nuance combineren met duidelijkheid. Gezonde twijfel in 
één pakkende zin neerzetten. Dat is nodig op dit moment."1' 

IN HET KABINET - OF TOCH ERUIT? 

Het is, zoals de commentator van de Volkskrant terecht constateert, zo 
langzamerhand traditie op congressen van D66 dat de partijtop in een 
motie wordt opgeroepen uit het kabinet te stappen. 12  Zo ook tijdens het 
voorjaarscongres, dat op 13 mei in Zutphen plaats vindt. Tot nu toe heeft 
het D66-congres tweemaal zijn steun gegeven aan de kabinetsdeelname: 
eerst bij de kabinetsformatie in 2003 en vervolgens naar aanleiding van 
het Paasalckoord in 2005. Is een derde keer teveel gevraagd? 

Alleen de D66-regio Fryslân, die na de gemeenteraadsverkiezingen al 
een boze brief naar de partijtop stuurde, waarin hun aftreden werd geëist, 
heeft een motie ingediend die de partij oproept om uit het kabinet te stap-
pen. De indieners menen dat uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
"een motie van wantrouwen tegen deelname van D66 aan het kabinet-
Balkenende" is. Ze vrezen voor het einde van de partij. "Een gewonde 
soldaat stuur je niet terug naar het front, behalve voor een zelfmoord-
commando.", zo licht de woordvoerder van de Friese democraten de mo-
tie toe. "Geef de kiezer een antwoord op zijn uitspraak en ga. Terugtrek-
ken, herdefiniëren en hergroeperen, als je ooit nog iets wilt betekenen in 
de Nederlandse politiek.  „13  Maar de meeste leden vinden het niet het 
juiste moment om uit het kabinet te stappen, slechts een kleine minder-
heid stemt voor. 

De Jonge Democraten hebben een motie ingediend waarin de Tweede 
Kamerfractie wordt opgeroepen om het vertrouwen in minister Rita Ver-
donk van Vreemdelingenzaken en Integratie op te zeggen. De Jonge De-
mocraten wijzen erop dat Verdonk de Tweede Kamer tot twee keer toe 
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verkeerd heeft geïnformeerd. Verdonk is in hun ogen niet in staat een ITnocraten, hoe slecht het ook gaat. Aa 
humaan asielbeleid te voeren en van de beterschap die Verdonk telkens actuele moties, waarvan er een aantal i 
belooft, komt volgens de Jonge Democraten nooit iets terecht. Volgens ringsdeelname. De D66-afdeling Soest, 
hen had de D66-fractie de motie van afkeuring die de linkse oppositie op liet congres weer menige discussie 
begin april tegen minister Verdonk indiende, moeten steunen. De Jonge wel een toekomst heeft, heeft daarom € 

Democraten willen dat de Tweede Kamerfractie middels een motie van wijzen dat "pauzes een welkome ond 
wantrouwen alsnog het vertrouwen in de minister opzegt.  14  Als deze mo- sies" en "muziek inspireert tot de juist  
tie  van de Jonge Democraten wordt aangenomen en de Tweede Kamer- motie het landelijk bestuur om "voor d, 
fractie voort hem uit, dan zal dat vrijwel zeker tot een kabinetscrisis lei- partij of beëindiging van regeringsdeel 
den, want de kans dat CDA en VVD zo'n motie van de derde coalitie- te laten horen. Een lijstje suggesties v 
partner zullen accepteren, is niet erg groot. De motie leidt tot veel discus- voegd, waaronder  Eve  of  destruction  
sie in de zaal, waarbij vrijwel iedere spreker het beleid en de werk-wijze iniiu.Is van  Elvis Presley, Overcome  va 
van minister Verdonk veroordeelt. De kritiek op de VVD-minister ont- to City, Zing, vecht, huil, bid, lach, wet 
moet veel instemming onder de aanwezige leden. Er wordt gelachen als en Leven na de dood van Freek de Jonl 
een lid het woord krijgt en droogjes stelt dat het helemaal niet nodig is di-ende meerderheid aangenomen en I 
om het vertrouwen in Verdonk op te zeggen: "Iets wat er niet is, kun je gangers geeft het landelijk bestuur tersi 
ook niet opzeggen." Maar ondanks alle kritiek op het beleid van Verdonk, in de hele congreslocatie het nummer T 
haalt de motie het niet. Omdat, zoals oud-minister Roger van Boxtel de Minister Pechtold presenteert zich 
zaal heeft voorgehouden, het ook een motie van wantrouwen tegen de kandidaat-lijsttrekker. Hij keert zich I 

eigen Tweede Kamerfractie zou zijn. 15 breken met het tweede kabinet-Balke 
Met de moties over de kabinetsdeelname en minister Verdonk zijn de congres steun aan dit kabinet. Niet van 

democraten er nog niet. Er staat nog een opvallende motie op de agenda niet uit het hart. Wel bij het volle vei 
van het congres. In een motie van de D66-afdeling Lingewaard wordt goede reden zijn om er nu uit te stapp 
gesteld dat het "het niet meer vijf voor twaalf, maar één voor twaalf is.' liet spel."8  Pechtold benadrukt dat der 
Bij de komende verkiezingen zal het volgens de indieners gaan om niets zit, maar dat de partij  óók  meer is: "C 
minder dan de toekomst van de partij. De motie roept op tot "leiderschap. hinces,  een houding dat regels er voor 
professionaliteit, betrouwbaarheid en eensgezindheid" omdat "het daar- lii onze genen. Dus ook democratie tot 
aan in het afgelopen jaar te veel heeft ontbroken." Bovendien roept de leviug, in onze instituties. En dan gaat 
motie het landelijk bestuur van D66 op "om actief te bevorderen dat D66 baarheid bestuur, of de aanpak van a 
aan de komende Kamerverkiezingen met een vernieuwde en verfrissende Behalve die democratische genen, be2 
kandidatenlijst zal deelnemen."6  De motie is niets anders dan een motie D66 als partij waar het individu centra, 
van wantrouwen aan het adres van de zittende Tweede Kamerfractie. de Partij voor onderwijs en innovatie. D 
Opmerkelijk is dat de motie van het landelijk bestuur het advies 'oveme agenda."9  De kandidaat-lijsttrekker n 
men' heeft gekregen, wat betekent dat ook het bestuur van D66 erkent dat Stelling in de discussie over de  multi  
het binnen de partij ontbreekt aan "leiderschap, professionaliteit, he- Integratie gaan verbinden aan discussie 
trouwbaarheid en eensgezindheid". Saillant detail: de woordvoerder bij de betutteling zitten we nu in de beschuldij 
motie is Wilfried Derksen, het voormalige lid van het landelijk bestuur \oelen zich niet welkom. Integratie zeg 
dat in 2003 tegen de deelname van D66 aan het kabinet-Balkenende  II  e Open voor elkaar, voor het nieuwe? 
was. Het congres neemt de motie over en geeft daarmee een niet mis te kansen? Schrikken we van etensluchtj 
verstaan signaal af richting de eigen volksvertegenwoordigers in de Louis het WRR-rapport onlangs  advisee  
Tweede Kamer. dit rapport was tekenend: schieten uit 

Ondanks alle emoties op het congres over de situatie waarin de pal-tij LUSSIC. Democraten, daar begint ons 
verkeert, is er ook een vrolijk moment - zoals eigenlijk altijd bij de de- 
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rdonk is in hun ogen niet in staat een mocraten, hoe slecht het ook gaat. Aanleiding is de behandeling van de 
van de beterschap die Verdonk telkens actuele moties, waarvan er een aantal vraagt om beëindiging van de rege- 
Democraten nooit iets terecht. Volgens ringsdeelname. De D66-afdeling Soest, die van tevoren ziet aankomen dat 
van afkeuring die de linkse oppositie op het congres weer menige discussie zal gaan over de vraag of D66 nog 
k indiende, moeten steunen. De Jonge wel een toekomst heeft, heeft daarom een motie ingediend waarin ze erop 

Fe Kamerfractie middels een motie van wijzen dat "pauzes een welkome onderbreking zijn van de vele discus- 
n in de minister opzegt.  14  Als deze  mu-  sies" en "muziek inspireert tot de juiste beslissing." Daarom verzoekt de 
rdt aangenomen en de Tweede Kamer- motie het landelijk bestuur om "voor de stemmingen die opheffing van de 
vrijwel zeker tot een kabinetscrisis lei- partij of beëindiging van regeringsdeelname behelzen" in de zaal muziek  
/VD  zo'n motie van de derde coalitie- te laten horen. Een lijstje suggesties van toepasselijke nummers is bijge- 
rg groot. De motie leidt tot veel discus- voegd, waaronder  Eve  of  destruction  van Barry MacQuire,  Suspicious  

[ere spreker het beleid en de werkwijze  minds  van  Elvis Presley, Overcome  van Live,  The Road ahead  van City 
t. De kritiek op de VVD-minister out- to City, Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van  Ramses  Shaffy 
Lanwezige leden. Er wordt gelachen als en Leven na de dood van Freek de Jonge.'7  De motie wordt met overwel- 
jes stelt dat het helemaal niet nodig is digende meerderheid aangenomen en tot grote hilariteit van de congres- 
p te zeggen: "Iets wat er niet is, kun je gangers geeft het landelijk bestuur terstond uitvoering aan de motie, door 
,s alle kritiek op het beleid van Verdonk, in de hele congreslocatie het nummer  The road ahead  te laten horen. 
:oals oud-minister Roger van Boxtel de Minister Pechtold presenteert zich tijdens het voorjaarscongres als 
k een motie van wantrouwen tegen de kandidaat-lijsttrekker. Hij keert zich tegen de diverse oproepen om te 

ijn. 
15 breken met het tweede kabinet-Balkenende. "Tweemaal gaf een D66- 

tsdeelname en minister Verdonk zijn de congres steun aan dit kabinet. Niet van harte en misschien zelfs letterlijk 
nog een opvallende motie op de agenda niet uit het hart. Wel bij het volle verstand. Er moet wel een verdomd  
an  de D66-afdeling Lingewaard wordt goede reden zijn om er nu uit te stappen. Onze betrouwbaarheid staat op 
f voor twaalf, maar één voor twaalf is.' het spel." 18  Pechtold benadrukt dat democratisering bij D66 in de genen 
het volgens de indieners gaan om niets zit, maar dat de partij  óók  meer is: "Controle op macht,  checks  and ba- 

irtij. De motie roept op tot "leiderschap,  lances,  een houding dat regels er voor ons zijn en niet andersom. Dat zit 
I en eensgezindheid" omdat "het daar- in onze genen. Dus ook democratie tot in alle haarvaten van onze samen- 

heeft ontbroken." Bovendien roept de leving, in onze instituties. En dan gaat het ook om een betere wet open- 
'66 op "om actief te bevorderen dat D66 baarheid bestuur, of de aanpak van adviescommissies vol oud-politici. 
en met een vernieuwde en verfrissende Behalve die democratische genen, bezit ons DNA zoveel meer moois. 
De motie is niets anders dan een motie D66 als partij waar het individu centraal staat. D66 als milieupartij. D66, 
van de zittende Tweede Kamerfractie. dé partij voor onderwijs en innovatie. D66, de partij met een eigen sociale 
het landelijk bestuur het advies  'overlie-  agenda." 19  De kandidaat-lijsttrekker neemt in zijn toespraak duidelijk 
[t dat ook het bestuur van D66 erkent dat stelling in de discussie over de multiculturele samenleving: "We zijn 
aan "leiderschap, professionaliteit, he- integratie gaan verbinden aan discussies over nationale veiligheid. Na de 

". Saillant detail: de woordvoerder bij de betutteling zitten we nu in de beschuldiging. Mensen die hier geboren zijn 
oormalige lid van het landelijk bestuur voelen zich niet welkom. Integratie zegt iets over onze beschaving. Staan 
van D66 aan het kabinet-Balkenende  Ii  we open voor elkaar, voor het nieuwe? Handelen we uit angst of zien we 
e over en geeft daarmee een niet mis te kansen? Schrikken we van etensluchtjes en hoofddoeken, of gaan we, 

eigen volksvertegenwoordigers in de zoals het WRR-rapport onlangs adviseerde, de dialoog aan? De reactie op 
dat rapport was tekenend: schieten uit de heup, krachttermen, einde dis- 

aongres over de situatie waarin de partij cussie. Democraten, daar begint ons werk. Daar moeten onze handen 
oment - zoals eigenlijk altijd bij de de- 
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jeuken."2°  Pechtold's toespraak wordt door het congres enthousiast ont-
vangen. 

Net als twee jaar geleden met Boris Diftrich is gebeurd, bevestigt het 
congres op voorstel van het landelijk bestuur het fractievoorzitterschap 
van Lousewies van der Laan.  21  In tegenstelling tot wat velen verwachten, 
gebruikt Van der Laan haar congrestoespraak niet om haar kandidatuur 
voor het lijsttrekkerschap aan te kondigen. In plaats daarvan legt ze ver-
antwoording af voor haar uitspraken die de afgelopen weken zoveel stof 
hebben doen opwaaien. "Het is goed en soms ook hard nodig om een 
stevig, maar open en eerlijk debat met elkaar te voeren. ik heb daar zelf 
ook aan meegedaan, doordat ik een paar weken geleden mijn analyse gaf 
van waarom we de afgelopen twaalfjaar verkiezingen hebben verloren. ik 
realiseer mij dat ik daarbij erg kritisch geweest over onszelf. ik weet dat 
niet iedereen het eens is met mijn analyse en dat sommige mensen het als 
zelfkastijding beschouwen om je eigen gebreken toe te geven. Maar ik 
denk echt dat je soms fouten uit het verleden open en eerlijk moet erken-
nen, juist om in de toekomst opnieuw het vertrouwen van de kiezer te 
kunnen vragen en krijgen." Voor de goede verstaander neemt Van der 
Laan in haar congrestoespraak al wel een voorschot op haar kandidaat-
stelling. "ik geloof datje de koers en het karakter van een politieke partij 
in 2006 niet meer los kunt zien van de mensen die het moeten doen," zo 
zegt ze. "Het gaat over waar je hart ligt, je passie, het gaat over waarin je 
echt gelooft. We hebben veel wapenfeiten als het gaat om zeltheschikking 
van mensen, om vrijzinnigheid. Ik ben trots op ons homohuwelijk, de 
vrije winkeltijden, de euthanasiewet, maar ook op de pragmatische ma-
nier waarop wij in Nederland omgaan met drugs en prostitutie. Zonder 
D66 was Nederland nu een ander land geweest waarin het minder prettig 
was om te leven. En had Europa geen vrijzinnig voorbeeld om na te stre-
ven." De fractievoorzitter toont zich trots op "de hervormingen van de 
zorg, de WAO, de Omroep, een deel van de arbeidsmarkt, de VUT en het 
prepensioen" en het feit dat er "voor het eerst sinds decennia weer in het 
onderwijs wordt geïnvesteerd in plaats van bezuinigd." En, zo stelt Van 
der Laan, "966 heeft alleen al in deze kabinetsperiode veel meer voor het 
milieu betekend dan GroenLinks in haar hele bestaan." Maar terwijl Van 
der Laan de prestaties van haar eigen partij prijst en "vol optimisme en 
zelfvertrouwen" is over de toekomst van D66, geeft ze tegelijkertijd aan 
een voorstander te zijn van het samengaan van D66 met gelijkgezinden in 
andere partijen. "D66 is natuurlijk de enige onversneden sociaal-liberale 
partij, maar inderdaad: we hebben geen patent op goede, pragmatische en 
toekomstgerichte ideeën. En dat is maar goed ook. Ik ben het dan ook 
ogenblikkelijk eens met mensen die zeggen: laten we met al die sociaal-
liberalen in andere partijen één grote, sterke sociaal-liberale beweging 
vormen. Of ze nu uit de PvdA komen, van de VVD of uit GroenLinks." 
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i  een voetbalkantine niet ver van  conk  
congres van D66 plaats vindt, zijn zes 
jevol belangstellenden bij elkaar geko 
zegd uit onvrede over de koers van dej 
te rhof, ooit lid van het landelijk bestui 
partijleden deze middag een nieuwe  pc  
alternatief voor D66 worden. Westerho 
niets met de doelstellingen van de pa 
dingen die we in het regeerakkoord h 
derweg stelselmatig verloren gegaan. 
D66 is door al het gedoe in Den Haag 
den Bij Bij D66 maken ze zich weini 
voormalige partijgenoten. Na wat k 
niets meer van DeZes vernomen. 

VAN DER LAAN KANDID 

Menig D66'er had verwacht dat Lous 
tuur voor het lijsttrekkerschap op het  
Len.  Maar gelet op de kritische geluid 
der Laan te horen waren en de congrn 
het kabinet te stappen, heeft Van der 
even te wachten en op het congres de 
kandidatuur bekend te maken. Dat do 
congres, tijdens een politiek café in het 

"Voor mij is D66 een partij die niet i 
maar die de vuurlinie opzoekt en z'n 
die geen mensen naar de mond praat, 
zet. Het D66, dat toekomst heeft. R 
\ving of restauratie? Mijn campagne' 
in ieder geval niet richten op het vei 
mogelijk partijprominenten; daar ziji 
is D66 een partij die, als het nodig i 
len. Geen taboes, omdat sommige c 
nog erger: omdat dingen vanzelfsprel 
is misschien wel het grootste obsi 
Vooruitgang bestáát. Soms vergeten 
dat we bang zijn. Bang voor nieuwe 
jes. Bang voor Europa, of voor ver 
voor Poolse loodgieters of goedkop 
probeert steeds de nieuwe kansen aai 
maken. Als angstje raadgever is, ster 
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rordt door het congres enthousiast ont- In een voetbalkantine niet ver van congrescentrum de Hanzehof, waar het 
congres van D66 plaats vindt, zijn zes voormalige D66'ers en een hand- 

Boris Dittrich is gebeurd, bevestigt het jevol belangstellenden bij elkaar gekomen. Ze hebben D66 vaarwel ge- 
elijk bestuur het fractievoorzitterschap zegd uit onvrede over de koers van de partij. Onder leiding van Han  Wes- 
tegenstelling tot wat velen verwachten, terhof, ooit lid van het landelijk bestuur van D66, richten de voormalige 
restoespraak niet om haar kandidatuur partijleden deze middag een nieuwe politieke partij op. 'DeZes' moet het 
:ondigen. In plaats daarvan legt ze ver- alternatief voor D66 worden. Westerhof: "D66 legitimeert een kabinet dat 
:en die de afgelopen weken zoveel stof niets met de doelstellingen van de partij heeft te maken. De paar D66- 
goed en soms ook hard nodig om een dingen die we in het regeerakkoord hebben kunnen frommelen, zijn  on- 
t met elkaar te voeren. ik heb daar zelf derweg stelselmatig verloren gegaan. De achterban is heel ontevreden. 
n paar weken geleden mijn analyse gaf D66 is door al het gedoe in Den Haag een karikatuur van zichzelf gewor- 
ilfjaar verkiezingen hebben verloren, ik den. „23 Bij D66 maken ze zich weinig zorgen over de plannen van de 
tisch geweest over onszelf ik weet dat voormalige partijgenoten. Na wat kortstondige media-aandacht wordt 
analyse en dat sommige mensen het als niets meer van DeZes vernomen. 
eigen gebreken toe te geven. Maar ik 
et verleden open en eerlijk moet erken- VAN DER LAAN KANDIDAAT-LIJSTTREKKER 

iieuw het vertrouwen van de kiezer te 
de goede verstaander neemt Van dr Menig D66'er had verwacht dat Lousewies van der Laan haar kandida- 
wel een voorschot op haar kandidaat- tuur voor het lijsttrekkerschap op het voorjaarscongres bekend zou ma- 
en het karakter van een politieke partij ken. Maar gelet op de kritische geluiden die de afgelopen tijd over Van 

rn de mensen die het moeten doen," zo der Laan te horen waren en de congresmotie die de fractie opriep om uit 
rt ligt, je passie, het gaat over waarin je het kabinet te stappen, heeft Van der Laan er verstandig aan gedaan om 
rufeiten als het gaat om zelfbeschikking even te wachten en op het congres de stemming te peilen, alvorens haar 
Ik ben trots op ons homohuweljk, de kandidatuur bekend te maken. Dat doet ze uiteindelijk tien dagen na het 
vet, maar ook op de pragmatische ma- congres, tijdens een politiek café in het Amsterdamse café Wildschut. 
igaan met drugs en prostitutie. Zonder 
land geweest waarin het minder prettig "Voor mij is D66 een partij die niet meedoet met de hype van de dag, 
leen vrijzinnig voorbeeld om na te stre- maar die de vuurlinie opzoekt en z'n nek durft uit te steken. Een partij 
ich trots op "de hervormingen van de die geen mensen naar de mond praat, maar die mensen aan het denken 
el van de arbeidsmarkt, de VUT en het zet. Het D66, dat toekomst heeft. Ben ik een kandidaat van vemieu- 
)or het eerst sinds decennia weer in het  wing  of restauratie? Mijn campagne voor het partijleiderschap zal zich 
)laats van bezuinigd." En, zo stelt Van in ieder geval niet richten op het verwerven van de steun van zoveel 
leze kabinetsperiode veel meer voor het mogelijk partijprominenten; daar zijn anderen veel beter in. Voor mij 
in haar hele bestaan." Maar terwijl Van is D66 een partij die, als het nodig is, alles ter discussie durft te stel- 
igen partij prijst en "vol optimisme en len. Geen taboes, omdat sommige onderwerpen gevoelig liggen. Of, 
nst van D66, geeft ze tegelijkertijd aan nog erger: omdat dingen vanzelfsprekend worden gevonden. Want dat 
nengaan van D66 met gelijkgezinden in is misschien wel het grootste obstakel op weg naar vooruitgang. 

de enige onversneden sociaal-liberale Vooruitgang bestáát. Soms vergeten we er alleen naar te kijken. Om- 
geen patent op goede, pragmatische en dat we bang zijn. Bang voor nieuwe Nederlanders of voor hoofddoek- 

is maar goed ook. ik ben het dan ook jes. Bang voor Europa, of voor vergrijzing. Bang voor globalisering, 
[ie zeggen: laten we met al die sociaal- voor Poolse loodgieters of goedkope arbeiders in China. Maar D66 
grote, sterke sociaal-liberale beweging probeert steeds de nieuwe kansen aan te grijpen om er het beste van te 
ten, van de VVD of uit GroenLinks."2  maken. Als angstje raadgever is, stem dan niet op D66. 
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Ik ben er stellig van overtuigd dat islamitische scholen slecht zijn voor 
de integratie. ik vind daarom dat we in D66 eindelijk een goede dis-
cussie over het bijzonder onderwijs en artikel 23 met elkaar zouden 
moeten voeren. Mijn ideaal is dan ook, dat we niet langer spreken 
over allochtonen en autochtonen. Iedereen die hier wordt geboren uit 
ouders die een permanente verblijfsvergunning hebben, zou automa-
tisch de Nederlandse nationaliteit moeten krijgen. ik heb idealen, pas-
sies en prioriteiten die vaak nauw aansluiten bij wat D66 in de afgelo-
pen jaren heeft bereikt. Maar in sommige gevallen vallen mijn opvat-
tingen niet naadloos samen met het partijstandpunt. Met risicomij-
dendheid zal D66 misschien een deel van haar aanhang behouden. 
maar zeker geen nieuwe verkiezingen winnen. U mag straks ccii 
nieuwe lijsttrekker kiezen. Denk daar goed over na. Want met die ene 
stem drukt u ook een belangrijk stempel op de koers en het karakter 
van de partij. Die koers is er wat mij betreft in gelegen, dat D66 het 
beste uit mensen wil halen. Daarom staan wij voor zelfbeschikking. 
democratie en onderwijs. D66 is ook een verantwoordelijke partij, ge-
richt op de toekomst. Daarom staan wij voor milieubescherming, een 
duurzaam sociaaleconornisch beleid en een internationale benadering. 
En wij doen dat alles op een onconventionele manier, onafhankelijk 
en eerlijk. Dat is de koers en het karakter van het D66 zoals ik dat 

,,24 graag zou zien. 

Ook Van der Laan krijgt steun van een aantal partijprominenten. Jan Ter-
louw, Boris Dittrich, Boris van der Ham, Bert Bakker en Bode Staal 
scharen zich achter de fractievoorzitter.  25  Dat Van der Laan haar concur-
rent Pechtold met de sneer in haar kandidaatstellingstoespraak probeert 
neer te zetten als de 'kandidaat van de prominenten' is dus maar een hal-
ve waarheid: ook Van der Laan zoekt en krijgt de steun van bekende 
partijgenoten. 

Van der Laan's campagne voor het lijsttrekkerschap is erop gericht 
zoveel mogelijk de verschillen met Pechtold te benadrukken, zowel in-
houdelijk als wat betreft prioriteiten. Op terreinen als onderwijs en inte-
gratie wil ze uitgesproken standpunten innemen die afwijken van baar 
belangrijkste tegenstrever. Ook met een onderwerp als seksualiteit pro-
beert Van der Laan zich te onderscheiden. Van der Laan: "ik wilde de 
verschillen in prioriteit benadrukken. Duidelijk maken dat er echt iets te 
kiezen was. Een alternatief bieden.  „26  Van der Laan wil van D66 een 

grote partij maken door nieuwe groepen kiezers aan de partij te binden 
niet alleen de kiezers die vroeger op D66 stemden. Daarvoor moet de 
partij "uitgaan van eigen kracht". Die kracht lijkt Van der Laan vooral te 

zoeken in de stijl van politiek bedrijven. Ze is fel en spreekt in one1ine1S. 
tegenover de genuanceerde Pechtold, die zich profileert als de 'kandidaat 

OM DE ER! 

van de analyse'. Inhoudelijk is de camr 
zetting van de lijn die de Tweede  Kai  
ingezet: van D66 een brede sociaal-li 
nadruk op democratie. Ze beschrijft  Pc  
"restauratie" van het oude D66 en zet 
tegenover. Dat is voor Van der Laan 
"vernieuwend" is. In het onderwijs b 
(hoewel ze tegelijk wil dat D66 geen 
moet D66 "de vuurlinie opzoeken". He 
Amerikaanse' stijl van campagnevoer 

kerschap van D66 moet opleveren. 

RICHTINGEI 

Wie had gedacht dat de keuze tussen V 
oud ijzer' zou zijn, komt bedrogen ui 
verschillen de twee belangrijkste kan( 
van de democraten aanzienlijk. Er is v 
kiezen. En die keuze die de leden van 
mate bepalend zijn voor de toekomst va 

Pechtold plaatst zich met zijn profi 
een lange D66-traditie. D66 is altijd e 
onderscheidt door haar manier van p0]  
genii  anceerde analyses tot pragmatisi 
meent dat de democraten het karakter 
hebben verloochend en wil van D66 we 
scheidt door haar manier van politiek 
breekt met dat verleden en kiest voor e 
bedrijven, met een meer op Amerikaans 
der Laan profileert zich op een paar u 
dat D66 een "unieke positie" heeft en 
Presenteert zichzelf als de kandidaat  vi  
"risico's neemt" en zegt: "op safe spe] 
Voor electoraal herstel van de  democrat 
iii  eigen kunnen, maar het vermogen o 
1fl Lileren op basis van een analyse wa 
kiezers zich in herkennen. Pechtold lijkt 
Laan. Dat blijkt ook uit de manier waai 
van D66 willen bewerkstelligen. Pecht 
D66 net alleen maar dingen roept, maa 
ring die ten grondslag ligt aan het standj 

Daarnaast is er een belangrijk inhou 
Van der Laan dat raakt aan wat je de 
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t islamitische scholen slecht zijn voor van de analyse'. Inhoudelijk is de campagne van Van der Laan een voort- 
t we in D66 eindelijk een goede dis- zetting van de lijn die de Tweede Kamerfractie vanaf begin 2003 heeft 
wijs en artikel 23 met elkaar zouden ingezet: van D66 een brede sociaal-liberale partij maken, met minder  
Ian  ook, dat we niet langer spreken nadruk op democratie. Ze beschrijft Pechtold als kandidaat die staat voor 

Iedereen die hier wordt geboren uit "restauratie" van het oude D66 en zet daar haar "D66 van de toekomst" 
lijfsvergunning hebben, zou automa- tegenover. Dat is voor Van der Laan een partij die "risico's neemt" en 
t moeten krijgen. ik heb idealen, pas- "vernieuwend" is. In het onderwijs bepleit Van der Laan "excellentie" 

v aansluiten bij wat D66 in de afgelo- (hoewel ze tegelijk wil dat D66 geen elitaire partij is), op milieugebied 
sommige gevallen vallen mijn opvat- moet D66 "de vuurlinie opzoeken". Het is die uitgesproken, activistische, 
t het partijstandpunt. Met risicomij- 'Amerikaanse' stijl van campagnevoeren die Van der Laan het lijsttrek- 
n deel van haar aanhang behouden, kerschap van D66 moet opleveren. 
ezingen winnen. U mag straks een 
daar goed over na. Want met die ene RICHTINGENSTRIJD 

stempel op de koers en het karakter  
it  mij betreft in gelegen, dat D66 het Wie had gedacht dat de keuze tussen Van der Laan en Pechtold 'lood om 
irom staan wij voor zelfbeschikking, oud ijzer' zou zijn, komt bedrogen uit. Zowel inhoudelijk als qua stijl 
ook een verantwoordelijke partij, ge- verschillen de twee belangrijkste kandidaten voor het lijsttrekkerschap 

;aan wij voor milieubescherming, een van de democraten aanzienlijk. Er is voor de leden van D66 echt iets te 
leid en een internationale benadering, kiezen. En die keuze die de leden van D66 maken, zal dan ook in grote 
Iconventionele manier, onafhankelijk mate bepalend zijn voor de toekomst van D66. 
et karakter van het D66 zoals ik dat Pechtold plaatst zich met zijn profilering als kandidaat-lijsttrekker in 

een lange D66-traditie. D66 is altijd een ideeënpartij geweest, die zich 
onderscheidt door haar manier van politiek bedrijven. Die op basis van 

i een aantal partijprominenten. Jan Ter- genuanceerde analyses tot pragmatische oplossingen komt. Pechtold 
Ier Ham, Bert Bakker en Bode Staal meent dat de democraten het karakter van de partij de afgelopen jaren 
zitter.  25  Dat Van der Laan haar  concur-  hebben verloochend en wil van D66 weer de partij maken die zich onder- 
ar kandidaatstellingstoespraak probeert scheidt door haar manier van politiek bedrijven. Van der Laan echter 
n de prominenten' is dus maar een hal- breekt met dat verleden en kiest voor een provocerende stijl van politiek 
zoekt en krijgt de steun van bekende bedrijven, met een meer op Amerikaanse leest geschoeide campagne. Van 

der Laan profileert zich op een paar uitgesproken standpunten. Ze stelt 
or het lijsttrekkerschap is erop gericht dat D66 een "unieke positie" heeft en "moet uitgaan van eigen kracht", 
Let Pechtold te benadrukken, zowel in- presenteert zichzelf als de kandidaat van de "vernieuwing", wil dat D66 
;en. Op terreinen als onderwijs en inte- "risico's neemt" en zegt: "op safe spelen is niet voldoende". Essentieel 
)unten innemen die afwijken van haar voor electoraal herstel van de democraten is echter niet alleen dat geloof 
let een onderwerp als seksualiteit pro- in eigen kunnen, maar het vermogen om herkenbare standpunten te  for- 
,scheiden. Van der Laan: "ik wilde de muleren op basis van een analyse waar de leden en (potentiële) D66- 
:en. Duidelijk maken dat er echt iets te kiezers zich in herkennen. Pechtold lijkt dat beter te beseffen dan Van der 
n."26  Van der Laan wil van D66 een Laan. Dat blijkt ook uit de manier waarop de twee kandidaten het herstel 
roepen kiezers aan de partij te binden, van D66 willen bewerkstelligen. Pechtold vindt het juist van belang dat 
r op D66 stemden. Daarvoor moet de D66 niet alleen maar dingen roept, maar mensen meeneemt in de redene- 
Die kracht lijkt Van der Laan vooral te ring die ten grondslag ligt aan het standpunt. 
rijven. Ze is fel en spreekt in oneliners, Daarnaast is er een belangrijk inhoudelijk verschil tussen Pechtold en 
)ld, die zich profileert als de 'kandidaat Van der Laan, dat raakt aan wat je de 'genen van D66' zou kunnen noe- 
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men: de aandacht voor democratie. Voor Van der Laan mag het allemaal HARDE STRIJD OM HET I 

wel een tandje minder. Zij verwoordt wat een deel van de jongere 
D66'ers vindt: er zijn belangrijkere problemen dan de gekozen burge- Zoals gebruikelijk bij D66 kiezen de 
meester en het referendum. De oude generatie D66'ers heeft de discussie Tot 2003 gebeurde dit tijdens een part 
uit de beginjaren van de partij nog meegemaakt. Daarin stond de vraag In 2006 vindt de ljsttrekkersverkiezin 
centraal of D66 als een tijdelijke politieke beweging een doorbraak dien- van een schriftelijke stemming onder 
de te veroorzaken om daarna weer van het toneel te verdwijnen, of dat n]rng begint op 8 juni 2006. Ook op  hi  
D66 een 'gewone' links-liberale (of sociaal-liberale) partij was. De jonge- den gestemd, daarna zal de uitslag bek 
re generaties D66'ers hebben die discussies niet meegemaakt. Voor hen is 1)66 staan voor een belangrijke keuze. 
D66 een 'gewone' politieke partij en het sociaal-liberale profiel vanzelf- kei, maar een partijleider in de meest 
sprekend. Pechtold gaat niet mee in die tegenstelling. Voor hem is het de toekomst van de democraten vraa 
niet of-of, maar en-en. Het vergroten van de invloed van mensen, hei zingsuitslag op 15 mei 2007. Als het 
scheppen van ruimte waarin mensen hun eigen keuzes kunnen maken en trouwbaarheid is het imago van D66 
het daarvoor slechten van behoudende structuren en bureaucratische re- De democraten zullen er alles aan moe 
gels, is en blijft wat Pechtold betreft belangrijk,  óók  voor jongeren. "Wie kiezers te herwinnen. De partij heeft d 
het functioneren van onze democratie vandaag de dag als niet relevant wil die van de leden het mandaat krijgt om 
wegzetten, laat ook de nieuwe generaties in de kou staan.", aldus voorzien van een eigen, onderscheider 
Pechtold op zijn campagnewebsite. Bovendien kan je je afvragen of D66 Behalve Van der Laan en Pechtold h 
zonder democratiseringsagenda D66 nog wel is. Ook voormalig lijsttrek- daal gesteld: Simone Kuiter, Carlo Sti 
ker  Thom  de Graaf meent dat Van der Laan en Pechtold de exponenten dré van Wanrooij (die zich op de laatst 
zijn van twee richtingen in de partij: "Je hebt een stroming die vindt dat van Meeteren en Jan Zelle. Maar hoe s 
wij pur  sang  een liberale partij zijn. Daar hoort Lousewies bij. Zo'n partij vanaf het begin is duidelijk dat de ec 
die het heeft over ontplooiing en emancipatie van het individu. Daarin Laan en Pechtold. Wie niet meedoet, i 
zijn wij niet uniek, maar wij tamboereren wat meer op rechten voor groe- tarier voor D66 en geliefd bij velen 
pen als homo's en vrouwen.  „27  De Graaf ziet die koers niet zitten en vindt hebben er bij In 't Veld op aangedron1 
dat D66 zijn geboortepapieren niet moet verloochenen. "Van der Laan 0]) le werpen als running mate van Pi 
zegt dat ze het verleden van D66 niet zo interessant vindt. Ze stelt andere later dat ze daar wel serieus over heeft 
dingen centraal dan onze analyse van democratie. Dat is legitiem, maar heb ik weken getwijfeld. En er ook 
het is niet mijn keuze. In  the  long run is het niet de goede weg voor D66". club er graag bovenop helpen. Van all 
aldus De Graaf 28 ik wist van beide keuzes niet hoe ze 

De democraten moeten bepalen welke kandidaat-lijsttrekker het beste 3i11voordeljk voor D66 en wilde gra 
in staat is het vertrouwen van kiezers in D66 te herstellen, wie de demo- meest gelukkig van werd, maar ook ei 
craten hun onderscheidend vermogen terug kan geven en wie het beste in ren Voor mijn partij." Maar uiteindelijk 
staat is een brug slaan naar de generaties van de toekomst. Wat dat betreft 1'iei te blijven. Ze verwacht ook in de t 
is de keuze tussen Pechtold en Van der Laan een echte keuze en voor de Haag te zullen maken. Ze noemt die 
toekomst van D66 een cruciale keuze. Uiteindelijk zal het erop aan 1w- lijk', opmerkelijk genoeg met dezelfd 
men in hoeverre de kandidaat-lijsttrekkers in staat zijn om D66 - na de Sen les van der Laan, toen ook Europ 
'Paascrisis' van 2005 en het Uruzgan-debacle in het voorjaar van 2006 tegen het lijsttrekkerschap: "Mijn hart] 
weer geloofwaardig te maken. 0P mijn plek. „29 

Wie na de soms venijnige strijd  on  
had verwacht dat het er bij de democ 
7,011 gaan, wordt in de zomer van 2001 
het leiderschap van D66. In het eerste 
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ie. Voor Van der Laan mag het allemaal HARDE STRIJD OM HET LIJSTTREKKERSCHAP 

rwoordt wat een deel van de jongere 
ere problemen dan de gekozen burge- Zoals gebruikelijk bij D66 kiezen de leden van de partij de lijsttrekker. 

ude generatie D66'ers heeft de discussie Tot 2003 gebeurde dit tijdens een partijcongres door de aanwezige leden. 

Log meegemaakt. Daarin stond de vraag In 2006 vindt de lijsttrekkersverkiezing voor het eerst plaats door middel 

politieke beweging een doorbraak dien- van een schriftelijke stemming onder alle leden van de partij. Die stem- 

er van het toneel te verdwijnen, of dit ming begint op 8 juni 2006. Ook op het congres op 24 juni kan nog wor- 

:of sociaal-liberale) partij was. De jonge- den gestemd, daarna zal de uitslag bekend worden gemaakt. De leden van 

discussies niet meegemaakt. Voor hen is D66 staan voor een belangrijke keuze. Ze kiezen niet alleen een lijsttrek- 

ij en het sociaal-liberale profiel vanzelf- ker, maar een partijleider in de meest letterlijke zin van het woord. Want 

e in die tegenstelling. Voor hem is het de toekomst van de democraten vraagt om meer dan een goede verkie- 
lroten van de invloed van mensen, het zingsuitslag op 15 mei 2007. Als het gaat om geloofwaardigheid en be- 

sen hun eigen keuzes kunnen maken en trouwbaarheid is het imago van D66 de afgelopen tijd ernstig aangetast. 
.dende structuren en bureaucratische re- De democraten zullen er alles aan moeten doen om het vertrouwen van de 
reft belangrijk,  óók  voor jongeren. "wie kiezers te herwinnen. De partij heeft daarom een sterke partijleider nodig, 
ratie vandaag de dag als niet relevant wil die van de leden het mandaat krijgt om de partij de komende jaren weer te 

generaties in de kou staan.", aldus voorzien van een eigen, onderscheidend profiel en een herkenbare koers. 
te. Bovendien kan je je afvragen of D66 Behalve Van der Laan en Pechtold hebben nog zes D66'ers zich kandi- 
)66 nog wel is. Ook voormalig lijsttrek- daat gesteld: Simone Kuiter, Carlo Strijk, Ricardo Gomila Vergara, An- 

an  der Laan en Pechtold de exponenten dré van Wanrooij (die zich op de laatste dag terugtrekt), Hein Westerouen 
Lrtij: "Je hebt een stroming die vindt dat van Meeteren en Jan Zelle. Maar hoe sympathiek hun kandidatuur ook is, 
in. Daar hoort Lousewies bij. Zo'n partij vanaf het begin is duidelijk dat de echte strijd zal gaan tussen Van der 
a emancipatie van het individu. Daarin Laan en Pechtold. Wie niet meedoet, is Sophie in 't Veld, Europarlemen- 

oereren wat meer op rechten voor groe- tariër voor D66 en geliefd bij velen in de partij. Diverse partijgenoten 
e Graaf ziet die koers niet zitten en vindt hebben er bij In 't Veld op aangedrongen zich ook te kandideren of zich 
det moet verloochenen. "Van der Laan op te werpen als running mate van Pechtold. In 't Veld vertelt een jaar 
niet zo interessant vindt. Ze stelt andere later dat ze daar wel serieus over heeft nagedacht: "Over beide verzoeken 
van democratie. Dat is legitiem, maar heb ik weken getwijfeld. En er ook wel wakker van gelegen. Je wilt je 

run is het niet de goede weg voor D66', club er graag bovenop helpen. Van alle kanten werd er op me ingepraat. 
Ik wist van beide keuzes niet hoe ze zouden uitwerken. ik voel me ver- 

-n welke kandidaat-lijsttrekker het beste antwoordelijk voor D66 en wilde graag datgene doen waar ik zelf het 
zers in D66 te herstellen, wie de demo- 5 meest gelukkig van werd, maar ook effectief de beste bijdrage zou leve- 
gen terug kan geven en wie het beste  iii  ren voor mijn partij." Maar uiteindelijk besluit In 't Veld Europarlementa- 
ieraties van de toekomst. Wat dat betreft riër te blijven. Ze verwacht ook in de toekomst niet de overstap naar Den  
an  der Laan een echte keuze en voor de Haag te zullen maken. Ze noemt die stap "buitengewoon onwaarschijn- 
reuze. Uiteindelijk zal het erop aan ko- I lijk", opmerkelijk genoeg met dezelfde argumentatie als waarmee Lou- 
sttrekkers in staat zijn om D66 - na  dc  sewies van der Laan, toen ook Europarlementariër, eind 2002 'nee' zei 
gan-debacle in het voorjaar van 2006 tegen het lijsttrekkerschap: "Mijn hart ligt in Europa. ik zit hier in Brussel 

I op mijn plek."29  
Wie na de soms venijnige strijd om het lijsttrekkerschap bij de VVD 

had verwacht dat het er bij de democraten allemaal wat milder aan toe 
zou gaan, wordt in de zomer van 2006 verrast door een harde strijd om 
het leiderschap van D66. In het eerste ljsttrekkersdebat, op 6 juni in Den 
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Haag, gaat het er nog relatief rustig aan toe. Pechtold en Van der Laan Wat hem betreft zal er dan ook een grc 
blijken het wel principieel oneens over artikel 23 van de grondwet. Van plaats vinden als hij lijsttrekker wordt: 
der Laan vindt islamitische scholen slecht voor de integratie en wil daar- dan is het niet voorbij. Dan begint het p 
om artikel 23 afschaffen. Pechtold stelt dat "geloof een bindmiddel kan rieteam voor. Hij zal krachtig afstand ne 
zijn" en ziet islamitisch onderwijs als een manier om de integratie val] Laan: "Dit is niet goed voor de partij, I 
moslims in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Hij staat open het is zeker niet mijn stijl." Tijdens het 
voor een discussie over artikel 23, maar niet vanuit de insteek dat islami- Tilburg wordt gehouden, zegt Pechtold 
tische scholen slecht zijn voor de integratie. Daarmee, zo betoogt hij, doet te er is gegaan. "Iemand ongeloofwat 
Van der Laan precies wat ze anderen verwijt: ze drijft groepen in de sa- discussie plaatsen." Pechtold slaat terug  
menleving uiteen in plaats van ze bij elkaar te brengen. Maar Van der beste uit mensen wil halen. ik vind d 
Laan wil voorkomen dat er een "islamitische zuil" ontstaat. Volgens haar heeft gehaald. „34 
is het juist beter om kinderen uit verschillende culturen bij elkaar in één 1 Tet Telegraaf-interview is een kat 
school te hebben. 30 lijsttrekkerschap. Vanaf dat moment b 

Op 9 juni in Zwolle wordt de strijd al venijniger. Als in het debat de Laan het debat aangaat zich tegen h: 
Uruzgan-missie ter sprake komt en medekandidaat Van Wanrooij Brinithorst als fractievoorzitter in de E 
Pechtold verwijt dat hij in deze kwestie is 'gedraaid', sluit Van der Laan der Laan publiekelijk om de harde pers 
zich hierbij aan.  31  Tijdens debat in Utrecht op 12 juni komt het tot een stoppen, omdat ze schadelijk zijn voor 
harde confrontatie tussen Van der Laan en Pechtold. Op het moment dat ker van D66,  Thom  de Graaf, vindt dat 
Pechtold Van der Laan verwijt de discussie rondom de islam te "simplifi- lijke campagne zouden moeten voerer 
ceren", verliest Van der Laan haar zelfbeheersing. "Alexander dit pik ik zijn: waar stáát de partij voor? Wat is h 
niet!" reageert ze woedend. "Jij bent de man van het belletje trekken en partijprominenten roeren zich en spreki 
dan lekker wegrennen.  „32  Hoe boos Van der Laan is, blijkt twee dagen één van de kandidaten. Daarmee wordt 
later. In een interview in dagblad De Telegraaf haalt Van der Laan hard over liet leiderschap van de partij. Voo 
uit naar haar concurrent Pechtold. "Hij zegt: ik ben de man van de analy- één van de eerste prominente D66'ers d 
se en Lousewies is van de oneliners. Dat is raar en ongeloofwaardig. Ik uitgesproken. "Lousewies moet de ka: 
pik dat niet." Ze verwijt Pechtold steeds uitspraken te doen waar hij ver- inter jew in HP/De tijd gezegd.  37  Ter: 
volgens zijn excuses voor aanbiedt. "Eerst kakelde hij over terrorisme, kandidaat is die binnen D66 het volger 
waarvoor hij zijn excuses moest aanbieden. Vorige week begon hij weer bestuurlijke vernieuwing" kan doorbrel 
een discussie over Uruzgan, om daar twaalf uur later alweer van terug te Partij, maar als het gaat om bestuurlijke 
komen." Volgens Van der Laan toont Pechtold zich•daarmee "een Pietje behoorlijk dogma. Het gaat nu om a  
Bell,  die belletje trekt en vervolgens hard wegrent. Doorpakken? Ho duurzaamheid, de multiculturele samei 
maar". Ook hekelt Van der Laan Pechtold's opstelling in de kwestie- Waarin Terlouw zijn steun aan Van 
Uruzgan: "Hij zei dat hij niet om zou gaan, en hij ging om." Ze noemt partijleider zich in zeer negatieve bewc 
Pechtold daarom "niet meer geloofwaardig als kandidaat-lijsttrekker. „3'  Concurrent Pechtold. Terlouw zegt zici 

Pechtold neemt het interview in De Telegraaf zeer hoog op. Het is een hoe Pechtold politiek bedrijft. "Als hij 
op de persoon gerichte aanval, bewust in de grootste krant van Nederland heeft gedaan, dan zou ik zijn verkieziii 
Volgens Pechtold is het interview duidelijk bedoeld om hem te beschad'- Roger van Boxtel heeft juist een "abso 
gen. Hij vindt dat Van der Laan de partij daarmee opnieuw schade berok~ Volgens hem beter in staat is de patti 
kent: de fractievoorzitter van D66 die haar eigen minister betitelt als  "on-  brengen. "ik denk dat Pechtold beter g 
betrouwbaar" en dus laat vallen. Pechtold is aangeslagen. "Ik vind dit structureerde opbouwwerk dat D66 nu 
vreselijk", zegt hij tegen zijn campagnemedewerkers. De manier waarop de koningin Bode Staal steunt Van th 
Van der Laan het debat aangaat, stuit hem ontzettend tegen de borst. hij Weer een bestuurder en heeft Van der 
beseft dat de mensen om Van der Laan heen daar mede debet aan zijn. inhoudelijk is Staal meer te spreken c 
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ig aan toe. Pechtold en Van der [aan Wat hem betreft zal er dan ook een grote personele schoonmaak moeten 
over artikel 23 van de grondwet. Van plaats vinden als hij lijsttrekker wordt: "Als de 24e  blijkt dat ik het wordt, 

n slecht voor de integratie en wil daar dan is het niet voorbij. Dan begint het pas!", houdt Pechtold zijn campag- 
I stelt dat "geloof een bindmiddel kan jieteam voor. Hij zal krachtig afstand nemen van de woorden van Van der 

als een manier om de integratie van Laan: "Dit is niet goed voor de partij, het is niet de stijl van de partij en 
nleving te bevorderen. Hij staat open het is zeker niet mijn stijl." Tijdens het lijsttrekkersdebat dat die avond in 
maar niet vanuit de insteek dat islanij.. Tilburg wordt gehouden, zegt Pechtold dat Van der Laan wat hem betreft 
ritegratie. Daarmee, zo betoogt hij, doet ie ver is gegaan. "Iemand ongeloofwaardig noemen is iemand buiten de 
ren verwijt: ze drijft groepen in de sa- discussie plaatsen." Pechtold slaat terug: "Lousewies geeft aan dat ze het 
bij elkaar te brengen. Maar Van der beste uit mensen wil halen. ik vind dat ze nu het slechtste uit zichzelf 

lamitische zuil" ontstaat. Volgens haar heeft gehaald. „34 
jerschillende culturen bij elkaar in één  Het Telegraaf-interview is een kantelpunt in de campagne om het 

lijsttrekkerschap. Vanaf dat moment begint de felheid waarmee Van der 
;trijd al venijniger. Als in het debat de Laan het debat aangaat zich tegen haar te keren. Zowel vicepremier 
t en medekandidaat Van Wanrooij Brinkhorst als fractievoorzitter in de Eerste Kamer Schuyer vragen Van 
vestie is 'gedraaid', sluit Van der Laan der Laan publiekelijk om de harde persoonlijke aanvallen op Pechtold te 
a Utrecht op 12 juni komt het tot een stoppen, omdat ze schadelijk zijn voor de partij 35  Ook de vorige lijsttrek- 
Laan en Pechtold. Op het moment dat ker van D66,  Thom  de Graaf, vindt dat de kandidaten een meer inhoude- 
Jiscussie rondom de islam te "simplifi- lijke campagne zouden moeten voeren: "De kernvraag zou nu moeten 

zelfbeheersing. "Alexander dit pik ik zijn: waar stáát de partij voor? Wat is het wezen van D66?"36  Ook andere 
snt de man van het belletje trekken en partijprominenten roeren zich en spreken publiekelijk hun steun uit voor 
as Van der Laan is, blijkt twee dagen één van de kandidaten. Daarmee wordt duidelijk hoezeer D66 verdeeld is 
De Telegraaf haalt Van der Laan hard over het leiderschap van de partij. Voormalig partijleider Jan Terlouw is 
"Hij zegt: ik ben de man van de anaiy- één van de eerste prominente D66'ers die publiekelijk zijn voorkeur heeft 
rs. Dat is raar en ongeloofwaardig, ik uitgesproken. "Lousewies moet de kar gaan trekken", heeft hij in een 
steeds uitspraken te doen waar hij ver- interview in HP/De tijd gezegd .37  Terlouw denkt dat Van der Laan de  
it.  "Eerst kakelde hij over terrorisme, kandidaat is die binnen D66 het volgens hem "dogmatische denken Over 
mbieden. Vorige week begon hij weer bestuurlijke vernieuwing" kan doorbreken: "We zijn een ondogmatische 
ar twaalf uur later alweer van terug te partij, maar als het gaat om bestuurlijke vernieuwing hebben we toch een 
ont Pechtold zich daarmee "een Pietje behoorlijk dogma. Het gaat nu om andere thema's: om de toekomst, 
gens hard wegrent. Doorpakken? Ho duurzaamheid, de multiculturele samenleving.  „38  In hetzelfde interview 

Pechtold's opstelling in de kwes(ie- waarin Terlouw zijn steun aan Van der Laan geeft, speekt de oud- 
zou gaan, en hij ging om." Ze noemt partijleider zich in zeer negatieve bewoordingen uit over Van der Laan's 
waardig als kandidaat-lijsttrekker."3  concurrent Pechtold. Terlouw zegt zich als D66'er niet te herkennen in 
De Telegraaf zeer hoog op. Het is een hoe Pechtold politiek bedrijft. "Als hij zich gedraagt zoals hij tot nu toe 

iist in de grootste krant van Nederland. heeft gedaan, dan zou ik zijn verkiezing zeer betreuren.  „39  Oud-minister 
duidelijk bedoeld om hem te beschadi- Roger van Boxtel heeft juist een "absolute voorkeur" voor Pechtold, die 
partij daarmee opnieuw schade berok- volgens hem beter in staat is de partij "koersvastheid en stabiliteit" te 

die haar eigen minister betitelt als  "on-  brengen. "Ik denk dat Pechtold beter geëquipeerd is voor het secure, ge- 
Pechtold is aangeslagen. "ik vind dit structureerde opbouwwerk dat D66 nu nodig heeft. 00  Commissaris van 
)agnemedewerkers. De manier waarop de koningin Boele Staal steunt Van der Laan. Volgens hem is Pechtold 
tuit hem ontzettend tegen de borst. U ij meer een bestuurder en heeft Van der Laan parlementaire ervaring. Ook 
Laan heen daar mede debet aan zo. inhoudelijk is Staal meer te spreken over Van der Laan: "ik acht haar 
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beter in staat om van D66 een partij te maken met een bredere agenda dan 
de bestuurlijke vernieuwing, want dat boek heb ik nu wel uit."4' Volgens  
Thom  de Graaf zit juist in de radicale democratisering "de urgentie voor 
een partij als D66. Nog steeds, dat boek is niet dicht zoals onder andere 
Jan Terlouw zegt. 02  Volgens Hans van Mierlo komt daarbij dat niet al-
leen de boodschap, maar ook de boodschapper van belang is. Volgens 
Van Mierlo moet de nieuwe partijleider niet uit de Tweede Kamerfractie 
komen. Van Mierlo: "Dat is moeilijk omdat die de totale verantwoorde-
lijkheid heeft. ik denk dat Lousewies dat ook wel weet. Het is lastig om je 
aan je eigen haren uit het moeras te trekken. "43  

Partijvoorzitter Dales bevindt zich tussen twee vuren. "ik wilde niet 
het verwijt krijgen de ene of de andere kandidaat te bevoordelen. Maai 
watje ook doet, je doet het niet goed. 04  Er wordt van beide kanten grote 
druk op Dales uitgeoefend. "Ze waren allebei heel kwaad op me. Ze von-
den dat ik voor hun moest kiezen en de ander terecht moest wijzen. Dan 
kreeg ik telefoontjes van: je moet hem in z'n hok schoppen, of haar, of 
die houdt zich niet aan de regels, )e moet ingrijpen. ik heb ze allebei 
scheldend aan de telefoon gehad." "Het bestuur was formeel verant-
woordelijk voor de gang van zaken", constateert bestuurslid Mark San-
ders, "maar de kandidaten speelden hun eigen spel volgens hun eigen 
regels ."46  Beide kandidaten betreuren het achteraf dat de lijsftrekkersstrjd 
is ontspoord. "Onnodig", aldus Pechtold, die de strijd als "veel te hard. 
veel te lang, veel te persoonlijk" typeert. "Zo'n strijd haalt niet het beste 
in mensen naar boven. 07  Van der Laan: "ik vind het heel jammer dat het 
ontspoord is. Als wij elkaar wat vaker hadden gebeld en hadden gezegd: 
dit is niet goed voor de partij... maar na alles wat er gebeurd was, dan 
wordt het gewoon ook steeds moeilijker. Op een gegeven moment wordt 
je zo."48  De harde strijd om het lijsttrekkerschap is atypisch voor D66. De 
democraten staan bekend als nette, beschaafde mensen - geen types die 
harde politieke conflicten uitvechten. Toch is het niet voor het eerst dat 
het leiderschap gekoppeld wordt aan de fundamentele vraag wat voor 
partij D66 is. Ook tussen de voormalige partijleiders Van Mierlo en Ter-
louw bestonden grote verschillen: Van Mierlo zag D66 als een (tijdelijke) 
beweging en legde veel nadruk op democratisering, terwijl Terlouw DÔÔ 
zag als een 'gewone' links-liberale partij en veel minder belang hechtte 
aan democratisering. Dat verschil zie je nu ook terug in hun voorkeur 
voor een nieuwe partijleider. En ook Van Mierlo en Terlouw waren zeer 
verschillende persoonlijkheden. Maar de grote en fundamentele mening-
verschillen tussen deze twee partijleiders leidden nooit tot grote (openli:l 
ke) ruzies. Dat is anno 2006 wel anders. 

OM DE Eli 

DE BESLI 

Op de dag dat de kandidaten zich in I 
debat, wordt bekend dat Pechtold een i 
Democraten heeft gewonnen. Van de 
cent de voorkeur aan Pechtold als nieu 
procent voor Van der Laan. Dat is gc 
steun van de jongeren binnen de partij 
het lijsttrekkerschap. De uitslag is or 
juist heeft geprofileerd als de kandidt 
cralen. 

Zaterdag 24 juni 2006 is 'D-day' 
lij sttrekkerscongres vindt plaats in he 
in Den Haag. De eerste leden melden 
en het zal niet lang duren of de gange 
de\verkers van de campagneteams van 
de hele congreslocatie vol gehangen r  
/hers.  In de grote zaal van het congres 
laatste presentatie voor de leden. Wat 
is dat Pechtold in de poststemming et 
men. Dat is een erg kleine marge. De 
uit ie pakken voor Pechtold, dus het 
achterstand nog kan inhalen. Maar het 
vij t uur zal de uitslag bekend worden 

Even voor vijf uur worden de kand 
gen ze van de landelijke verkiezingsc 
niet geworden zijn. Maar de kandidatej 
ren zeggen. Als ze de grote zaal inkon 
snijden. Van der Laan lacht gespann 
Terwijl mensen in de zaal aan de gezic 
geworden, maakt de voorzitter van de 
van de 11.000 leden die D66 heeft er 
lij sttrekkersverkiezing hebben 4.800 le 
zijn er 2.009 voor Pechtold en 1.75 
stemmen zijn voor de andere zes kam 
nieuwe lijsttrekker van D66. Het verscl 
stijgt een daverend applaus op en Pech 
n mensen die hem feliciteren. Sommij 

LoLisewjes van der Laan barsten in trar 
geëmotioneerd de zaal uit. 

In zijn aanvaardingstoespraak dani 
trorl\\.en dat ze in hem hebben: "Dank 
fflet overtuiging het lijsttrekkerschap v 
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tij te maken met een bredere agenda  (Ian  
t dat boek heb ik nu wel uit."41  Volgens 
Licale democratisering "de urgentie Oor 

at boek is niet dicht zoals onder andere 
ins van Mierlo komt daarbij dat niet al-

boodschapper van belang is. Volgens 
ijleider niet uit de Tweede Kamerfractie 
ilijk omdat die de totale verantwoorde-
vies dat ook wel weet. Het is lastig om je 
te trekken. 03 
zich tussen twee vuren. "ik wilde niet 
andere kandidaat te bevoordelen. Maar 
oed."44  Er wordt van beide kanten grote 
varen allebei heel kwaad op me. Ze \  on-

en de ander terecht moest wijzen. Dan 
t hem in z'n hok schoppen, of haar, of 
is, 

4
je moet ingrijpen. Ik heb ze allebei 

Li." "Het bestuur was formeel verant-
ken", constateert bestuurslid Mark San-
[den hun eigen spel volgens hun eigen 
iren het achteraf dat de lijsttrekkersstrjd 
echtold, die de strijd als "veel te hard, 
typeert. "Zo'n strijd haalt niet het beste 
r Laan: "ik vind het heel jammer dat het 
vaker hadden gebeld en hadden gezegd 
maar na alles wat er gebeurd was, dan 
eilijker. Op een gegeven moment wordt 
jsttrekkerschap is atypisch voor D66. De 
te, beschaafde mensen - geen types die 
Liten. Toch is het niet voor het eerst dat 
t aan de fundamentele vraag wat voor 
rmalige partijleiders Van Mierlo en Ter-

Van Mierlo zag D66 als een (tijdelijke) 
ip democratisering, terwijl Terlouw D66 
Iie partij en veel minder belang hechtte 
il zie je nu ook terug in hun voorkeur 
ook Van Mierlo en Terlouw waren zeer 

Jaar de grote en fundamentele menings-
ijleiders leidden nooit tot grote (openllj-
inders. 

OM DE ERFENIS 

DE BESLISSING 

Op de dag dat de kandidaten zich in Leiden verzamelen voor hun laatste 
debat, wordt bekend dat Pechtold een peiling onder de leden van de Jonge 
Democraten heeft gewonnen. Van de Jonge Democraten geeft 50,4 pro-
cent de voorkeur aan Pechtold als nieuwe lijsttrekker van D66, tegen 35,6 
procent voor Van der Laan. Dat is goed nieuws voor Pechtold, want de 
steun van de jongeren binnen de partij is een belangrijke stap op weg naar 
liet lijsttrekkerschap. De uitslag is opvallend omdat Van der Laan zich 
juist heeft geprofileerd als de kandidaat van de nieuwe generatie demo-
craten. 

Zaterdag 24 juni 2006 is 'D-day' voor de kandidaat-lijsttrekkers. Het 
I ijsttrekkerscongres vindt plaats in het  World  Forum  Convention Centre  
in Den Haag. De eerste leden melden zich al vroeg bij de congreslocatie 
en het zal niet lang duren of de gangen vullen zich met democraten. Me-
dewerkers van de campagneteams van Van der Laan en Pechtold hebben 
de hele congreslocatie vol gehangen met posters,  banners,  vlaggetjes en 
1/yers. In de grote zaal van het congrescentrum houden de kandidaten hun 
laatste presentatie voor de leden. Wat de leden op dat moment niet weten 
is dat Pechtold in de poststemming een voorsprong heeft van 150 stem-
men. Dat is een erg kleine marge. De sfeer in de zaal lijkt iets gunstiger 
Liìt te pakken voor Pechtold, dus het is de vraag of Van der Laan haar 
achterstand nog kan inhalen. Maar het blijft de hele dag spannend: pas om 
vijf uur zal de uitslag bekend worden gemaakt. 

Even voor vijf uur worden de kandidaten ingelicht. Eén voor één krij-
gen ze van de landelijke verkiezingscommissie te horen of ze het wel of 
niet geworden zijn. Maar de kandidaten mogen niets tegen elkaar of ande-
ren zeggen. Als ze de grote zaal inkomen, is de spanning in de zaal om te 
snijden. Van der Laan lacht gespannen, Pechtold's gezicht staat strak. 
Terwijl mensen in de zaal aan de gezichten proberen af te lezen wie het is 
geworden, maakt de voorzitter van de verkiezingscommissie bekend dat 
van de 11.000 leden die D66 heeft er 8.000 stemgerechtigd zijn. Bij de 
Iijsttrekkersverkiezing hebben 4.800 leden hun stem uitgebracht. Daarvan 
zijn er 2.009 voor Pechtold en 1.752 voor Van der Laan (de overige 
stemmen zijn voor de andere zes kandidaten). Alexander Pechtold is de 
nieuwe lijsttrekker van D66. Het verschil is maar 257 stemmen. In de zaal 
stijgt een daverend applaus op en Pechtold wordt belaagd door fotografen 
cii mensen die hem feliciteren. Sommige medewerkers en aanhangers van 
Lousewies van der Laan barsten in tranen uit, Kamerlid Bert Bakker loopt 
geëmotioneerd de zaal uit. 

In zijn aanvaardingstoespraak dankt Pechtold de leden voor het ver-
trouwen dat ze in hem hebben: "Dank voor het vertrouwen. ik aanvaard 
niet overtuiging het lijsttrekkerschap van D66." Nu de strijd is gestreden, 
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klinken verzoenende woorden richting concurrente Van der Laan: "LOLl- tele\'isieprogramma Zembla op 11 mei 
sewies, we hebben soms hard gestreden. Ieder met zijn eigen stijl. Maar Avaan Hirsi Ah, Tweede Kamerlid vc 
het ging ons beiden om de partij. Je was een geduchte tegenstander, maar alkomst, dat ze bij haar komst naar N 
vanaf nu trekken we samen op." Pechtold is vastberaden de eenheid in de naam en geboortejaar. Dat was al beken( 
partij te herstellen en het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. "ik doet toch veel stof opwaaien. Op 15 rm 
wil bouwen aan een sterke progressief-liberale partij. En dat betekent: lingenzaken en Integratie Verdonk (eer 
niet fundamenteel sleutelen aan onze identiteit. Niet morrelen aan onze kend dat op basis van een arrest van de 
idealen. Je moet je wezen niet verloochenen. Een partij die losraakt van cludeerd dat het VVD-Kamerlid ten o: 
haar identiteit wordt gewantrouwd. Zonder verleden, geen toekomst. ei-]eend. Hirsi Ali heeft tijdens haar asi 
Verder bouwen aan een sterk D66. En al moet ik daarvoor de komende All maar Magan heten) en dus ziet d 
tijd al die twijfelende en afvallige leden en kiezers één voor één weer hij Tweede Kamerlid het Nederlanderschm 
de partij halen, dan doe ik dat." De kern van de D66-identiteit blijft wat maakt Hirsi Ali bekend dat zij per direct 
Pechtold betreft de aandacht voor het functioneren van de democratie: Die avond houdt de Tweede Kamer 
"Het wezen van D66 zit in de verhouding van mensen ten opzichte van de Minister Verdonk, die verwikkeld is in e 
staat. In de overtuiging dat macht nooit vanzelfsprekend mag zijn. In de \dn de VVD, krijgt vanuit de Tweede I 
wil om zeggenschap te geven aan mensen: in de politiek, bedrijven, op den, maar is vastbesloten haar rug rechi 
scholen, in de zorg. Dat is het wezen van D66."49  Van der Laan is teleur- aldus Verdonk, die daarmee veel irritati 
gesteld, maar kan niet anders dan zich bij de uitslag neerleggen: "ik heb net. -Bijna de hele ministerraad was  woe  
geknokt voor dat lijsttrekkerschap, maar het is niet anders. Soms win ie, vicepremier Brinkhorst later in een inte: 
soms verlies je."5°  Nu de lijsttrekker bekend is, kunnen de democraten de boosheid van Gerrit Zalm nog. Zelf 
een periode van diepe verdeeldheid en interne strijd afsluiten en zich op gehouden. Ik zei dat we internationaal 
de aanstaande verkiezingen richten. Maar makkelijk zal dat niet gaan. donk totaal geen gevoel voor de politiel 
Lijsttrekker Pechtold is gekozen met 41 procent van de stemmen, tegen men hebben Balkenende, Zalm en ik er a 
36 procent voor Van der Laan. Zijn leiderschap is dus vooralsnog alles- denaturalisatie van Hirsi Ali ongedaan te 
behalve vanzelfsprekend. De eerste taak van Pechtold is de twee kampen en Zalm noemt Verdonk in zijn woede e 
te verenigen, de teleurgestelde aanhangers van Van der Laan binnenboord uitlekt, waarna Zalm zijn excuses aanb 
te houden en hun vertrouwen te winnen. hruik 

-
4  Aan het eind van het debat nee 

Nadat zijn collega-minister tot lijsttrekker is gekozen, zegt Laurens- van de coalitiefracties CDA en VVD aai 
Jan Brinkhorst dat de verkiezing van een bewindsman als lijsttrekker paspoort moet terugkrijgen. Er volgt ove 
"beter is voor de stabiliteit van het kabinet.  „51  Dat kan waar zijn, maal drie coalitiefracties en minister Verdonk. 
Brinkhorst kan op dat moment nog niet bevroeden dat zelfs een bewinds- dat ze niet anders kan dan Hirsi Ali  hi  
persoon als lijsttrekker niet voldoende stabiliteit kan waarborgen als de CDA-fractievoorzitter Verhagen, die de 
eigen Tweede Kamerfractie het op één van de andere bewindspersonefl in  dead.  Als Verdonk inderdaad weigert 
het kabinet heeft voorzien. IYO)et ze opstappen. 55 D66-fractievoorzit 

irration eel. Geen normaal denkende mini 
DE KWESTIE HIRSI ALT ding van Zembla Ayaan's paspoort aak 

was tegen internationale verdragen. Maa 
Tijdens de campagne voor het lijsttrekkerschap heeft fractievoorzitter ik kon niet anders, de wet schreef het vo 
Van der Laan gezegd: "Soms moet je doorbijten om geloofwaardik te Was. Urenlang hebben we geprobeerd ha 
blijven"52, verwijzend naar het Uruzgan-debat waarin D66 wel met ecu niet kon en dat als ze dacht dat het jun 
kabinetscrisis dreigde, maar op het laatste moment terugkrabbelde Een kon, (lat ze anders moést."56  Er wordt een 
week na de verkiezing van Pechtold tot lijsttrekker laat Van der Laan iCfl de mnuster wordt gevraagd te onderzoek 
wat ze bedoelde met "doorbijten". Het begint met een uitzending van liet Poort terug kan krijgen. Ook deze motie 
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televisieprogramma Zembla op 11 mei 2006. In de uitzending bekent 
Ayaan Hirsi Ah, Tweede Kamerlid voor de VVD en van Somalische 
atkomst, dat ze bij haar komst naar Nederland heeft gelogen over haar 
naam en geboortejaar. Dat was al bekend, maar de uitzending van Zembla 
doet toch veel stof opwaaien. Op 15 mei maakt minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie Verdonk (een partijgenote van Hirsi Ah) be-
kend dat op basis van een arrest van de Hoge Raad moet worden gecon-
cLudeerd dat het VVD-Kamerlid ten onrechte het Nederlanderschap is 
verleend. Hirsi Ali heeft tijdens haar asielprocedure gelogen (ze zou niet 
Ali maar Magan heten) en dus ziet de minister zich gedwongen het 
Tweede Kamerlid het Nederlanderschap te ontnemen. Een dag later 
maakt Hirsi Ali bekend dat zij per direct de Tweede Kamer verlaat. 

Die avond houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over de kwestie. 
Minister Verdonk, die verwikkeld is in een strijd om het lijsttrekkerschap 
van de VVD, krijgt vanuit de Tweede Kamer veel kritiek op haar optre-
den, maar is vastbesloten haar rug recht te houden: "regels zijn regels", 
aldus Verdonk, die daarmee veel irritatie oproept. Ook binnen het kabi-
net. "Bijna de hele ministerraad was woedend op Rita Verdonk," zal D66-
vicepremier Brinkhorst later in een interview vertellen. "ik herinner me 
de boosheid van Gerrit Zalm nog. Zelf heb ik ook een keihard verhaal 
gehouden. Ik zei dat we internationaal een pleefiguur sloegen. Dat Ver-
dank totaal geen gevoel voor de politieke context had. Achter de scher-
nell hebben Balkenende, Zalm en ik er alles aan gedaan om de dreigende 
denaturalisatie van Hirsi Ali ongedaan te maken.  „53  Minister van Financi-
en Zalm noemt Verdonk in zijn woede een "tak.kewijf', een uitspraak die 
Uitlekt, waarna Zalm zijn excuses aanbiedt voor dit "ongepaste taalge-
bruik".54  Aan het eind van het debat neemt de Tweede Kamer een motie 
van de coalitiefracties CDA en VVD aan, waarin staat dat Hirsi Ali haar 
paspoort moet terugkrijgen. Er volgt overleg tussen de voorzitters van de 
drie coalitiefracties en minister Verdonk. Die blijft op het standpunt staan 
dat ze niet anders kan dan Hirsi Ali haar Nederlanderschap ontnemen. 
CDA-fractievoorzitter Verhagen, die de motie heeft ingediend, is woe-
dend. Als Verdonk inderdaad weigert om de motie uit te voeren, dan 
moet ze opstappen. 55 D66-fractievoorzitter Van der Laan: "Het was zo 
irrationeel. Geen normaal denkende minister zou op basis van de uitzen-
ding van Zembla Ayaan's paspoort afpakken. Het was tegen de wet en het 
was tegen internationale verdragen. Maar Verdonk bleef maar herhalen: 
ik kon niet anders, de wet schreef het voor. Wat gewoon klinkklare onzin 
was. Urenlang hebben we geprobeerd haar uit te leggen dat wat ze wilde 
niet kon en dat als ze dacht dat het juridisch wel kon, het politiek niet 
kon, dat ze anders m0ést."56  Er wordt een tweede motie opgesteld, waarin 
de minister wordt gevraagd te onderzoeken of en hoe Hirsi Ali haar pas-
poort terug kan krijgen. Ook deze motie wordt aangenomen en Verdonk 
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zegt in de Tweede Kamer toe dat ze deze motie zal uitvoeren. Een dag Ayaan haar paspoort terug en erkent da 
later herhaalt ze op een VVD-bijeenkomst echter dat ze niet anders kan innemen, of ze geeft het niet terug en 
dan Hirsi Ali haar paspoort afnemen, meerderheid. In beide gevallen moet ze 

Niet alleen CDA en D66 hebben het helemaal gehad met Verdonk. na zijn aftreden als fractievoorzitter wi 
ook binnen haar eigen partij, de VVD, gaan stemmen op om een motie Kamerfractie, heeft bezwaren tegen het 
van afkeuring tegen de minister te steunen omdat ze in de zaak-Hirsi Ah 'Loiisewies wilde laten zien dat we ook 
onzorgvuldig heeft gehandeld. 57  Vicepremier Brinkhorst: "Zalm was ing g over een Tweede Kamerlid. ik wa 
woedend op Verdonk. Als er een motie van wantrouwen zou worden dat we Verdonk lieten zitten iedere ke' 
ingediend, zou ze moeten vertrekken.  „58  VVD-vicepremier Zalm belooft maar liet kabinet lieten vallen als het ov 
premier Balkenende op 16 mei dat een motie van afkeuring tegen Vei- niet erstandig, maar de rest van de fl 
donk geen gevolgen zal hebben voor het kabinet. In dal geval zal een  genii,  maar ik heb geen veto willen uits] 
nieuwe minister voor Vreemdelingenzaken de plaats van Verdonk inrie- de mening van Dittrich. "Vijftien maan 
men: "Dit heeft niets te maken met het kabinetsbeleid in brede zin", aldus opu'reten over het gebrek aan lef binne 
Zalm. "Dus het vertrouwen opzeggen in het kabinet is niet aan de orde. afstand te nemen van politici als Verd 
Het betreft bovendien een ook door de VVD-fractie bekritiseerde beslis- aanging, namelijk een Kamerlid uit de e 

sing  van een individuele minister, die zonder kabinetsoverleg tot stand is 
65  \alleil. 

gekomen. Als het vanavond misgaat, is er een ministerscrisis, geen kahi- Terwijl de D66-fractie haar finale SI 

netscrisis. In dat geval zal ik voor vervanging zorgdragen.  „59  Maar het is Wordt binnen het kabinet nog geprobee 
onduidelijk of de VVD-fractie in de Tweede Kamer een motie van afkeu- strijd om het VVD-lijsttrekkerschap ver 
ring zal steunen. De VVD zit midden in de lijsttrekkersstrijd en Verdonk game manier uit deze kwestie te helpen. 
is erg populair bij een groot deel van de VVD-achterban. Veel VVD'ers voor het tweede debat over de kwestie 
zijn bang dat een gedwongen vertrek van Verdonk de partij stemmen zal komen premier Balkenende en de vice 

kosten. Brinkhorst: "De leiderschapsstrijd tussen Verdonk en Rutte  speck  avonds bij elkaar in het appartement va 
de mee. Dat heeft haar gered. Als de VVD niet die maand een nieuWe de ministers Donner, Bot en Verdonk zi 

leider had moeten kiezen, dan was ze weg geweest en dan had Zalm geeii naar de affaire is gebleken dat Hirsi Ah 

poot uitgestoken om haar te redden. „60 Volgens Hans van Mierlo wordt terecht de naam Ali heeft gebruikt. Ei 
het kabinet door Verdonk gegijzeld. "Haar beleid wordt door een grote Afgesproken wordt dat Hirsi Ali gevrai 
meerderheid van het parlement als schadelijk beschouwd voor de Neder ondertekenen, waarin ze toegeeft dat ze 

landse samenleving. Het zou aan de premier zijn om mevrouw Verdonk gelogen, dat ze begrip heeft voor de  hat  
om die reden in ieder geval weg te halen van de portefeuille Integratie en Ze er spijt van heeft dat ze de minister 
Vreemdelingenzaken. Maar de premier kan of durft niks. De VVD is Zet". De tekst van de brief wordt afges 
bang dat mevrouw Verdonk een nieuwe partij zal oprichten, die de VVD Ah, 13rit1a Böhler, die, zo bevestigt een 
zal halveren. Dus: handen af van mevrouw Verdonk. En zo ontstaat de aanpassing laat aanbrengen: in plaats va 

situatie: de angst voor Verdonk gijzelt de VVD. De VVD gijzelt de coahi- brief le staan. Na afloop van de bije  

tie  en de coalitie láát zich gijzelen. „61  lIdnkl lorst collega-minister Pechtold ei 

De Tweede Kamerfractie van D66 wil eigenlijk wel een motie van 

Kamer-  
Over de deal die is gesloten.  67  Pechtold: 
kes in Kopenhagen en we kregen tegelijl afkeuring indienen, maar ziet daar vanaf omdat de steun van een 
Brinkhorst, meerderheid niet zeker is. Van der Laan: "We hebben gezegd: laten \ om terugkoppeling te krjge: 
dat zit wel de is  dus  het een kans geven. De motie ligt er, het is duidelijk wat de intentie  Vail  goed, angel emit  

de Kamer is, Verdonk heeft zes weken de tijd om een oplossing te u in- reageert terughoudender: "De fractie ka 

den."62  Maar wat de D66-fractie betreft is het lot van Verdonk allang iets St at ze nog niet gezien heeft en ee: 
bezegeld. Van der Laan: "Voor ons was één ding duidelijk: er is geel' `o01-stellen dat er een oplossing is die n 

enkele manier waarop Verdonk hier goed uit kan komen. Of ze geeft 01ini5te1 Verdonk oplevert," aldus Van d 
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it  ze deze motie zal uitvoeren. Een (lag Ayaan haar paspoort terug en erkent daarmee dat ze het nooit had mogen 
jeenkomst echter dat ze niet anders 1caij  innemen, of ze geeft het niet terug en gaat daarmee in tegen een Kamer- 

len. ,neerderheid. In beide gevallen moet ze weg.  „63  Alleen Boris Dittrich, die 
:)ben het helemaal gehad met Verdonk na zijn aftreden als fractievoorzitter wel lid is gebleven van de Tweede 
VVD, gaan stemmen op om een motie Kamerfractie, heeft bezwaren tegen het wegsturen van Verdonk. Dittrich: 
e steunen omdat ze in de zaak-Hirsi Ah Lousewies wilde laten zien dat we ook eens zouden doorbijten. Maar dit 

Vicepremier Brinkhorst: "Zalm was ging over een Tweede Kamerlid. ik was bang dat het beeld zou ontstaan 
en motie van wantrouwen zou worden (lat we Verdonk lieten zitten iedere keer als het over asielzoekers ging, 
iken."58  VVD-vicepremier Zalm belooft maar het kabinet lieten vallen als het over 'één van ons' ging. ik vond het 
dat een motie van afkeuring tegen Ver- met verstandig, maar de rest van de fractie wel, ik heb mijn bezwaren 
voor het kabinet. In dat geval zal een geuit, maar ik heb geen veto willen uitspreken. „64 Minister Pechtold deelt 

ngenzaken de plaats van Verdonk inne- de mening van Dittrich. "Vijftien maanden heb ik me als minister zitten 
et het kabinetsbeleid in brede zin", aldus opvreten over het gebrek aan lef binnen de coalitiepartijen om scherper 
mggen in het kabinet is niet aan de orde, afstand te nemen van politici als Verdonk. Pas toen het de eigen kaste 
oor de VVD-fractie bekritiseerde beslis- aanging, namelijk een Kamerlid uit de eigen gelederen, liet men Verdonk 
t, die zonder kabinetsoverleg tot stand is 

,,65 
\ allen. 

laat, is er een ministerscrisis, geen lcahi- Terwijl de D66-fractie haar finale standpunt dus al heeft ingenomen, 
vervanging zorgdragen."59  Maar het is wordt binnen het kabinet nog geprobeerd om Verdonk, die eind mei de 

de Tweede Kamer een motie van afkeu- strijd om het VVD-lijsttrekkerschap verliest van Mark Rutte, op een ele- 
dden in de ljsttrekkersstrijd en Verdonk gante manier uit deze kwestie te helpen. Op maandag 26 juni, twee dagen 
1 van de VVD-achterban. Veel VVD'ers \001 het tweede debat over de kwestie Hirsi Ali in de Tweede Kamer, 
rtrek van Verdonk de partij stemmen zal komen premier Balkenende en de vicepremiers Zalm en Brinkhorst 's 
iapsstrijd tussen Verdonk en Rutte speel- avonds bij elkaar in het appartement van Balkenende in Den Haag. Ook 
ls de VVD niet die maand een nieuwe de ministers Donner, Bot en Verdonk zijn aanwezig.  66  Uit het onderzoek 

is ze weg geweest en dan had Zalm geen naar de affaire is gebleken dat Hirsi Ali volgens het Somalisch naamrecht 
den  .„60  Volgens Hans van Mierlo wordt terecht de naam Ali heeft gebruikt. Eigenlijk heeft ze dus niet gelogen. 
eld. "Haar beleid wordt door een grote Afgesproken wordt dat Hirsi Ali gevraagd zal worden een verklaring te 
Is schadelijk beschouwd voor de Neder- ondertekenen, waarin ze toegeeft dat ze de indruk heeft gewekt te hebben 
i de premier zijn om mevrouw Verdonk gelogen, dat ze begrip heeft voor de handelswijze van de minister en dat 
te halen van de portefeuille Integratie en ze er spijt van heeft dat ze de minister "op het verkeerde been heeft ge- 
premier kan of durft niks. De VVD is zet". De tekst van de brief wordt afgestemd met de advocate van Hirsi 
nieuwe partij zal oprichten, die de VVD Ah, Britta Böhler, die, zo bevestigt een direct betrokkene, nog een kleine 
.n mevrouw Verdonk. En zo ontstaat de aanpassing laat aanbrengen: in plaats van "spijt" komt er "betreurt" in de 
ijzelt de VVD. De VVD gijzelt de  coal'-  brief te staan. Na afloop van de bijeenkomst informeert vicepremier  

ii. 
 ,,61 Brinkhorst collega-minister Pechtold en fractievoorzitter Van der Laan 

n D66 wil eigenlijk wel een motie van over de deal die is gesloten. 67 Pechtold: "ik zat samen met minister Rem- 
ar vanaf omdat de steun van een Kamer- kes in Kopenhagen en we kregen tegelijk telefoon, hij van Zalm en ik van 
Ier Laan: "We hebben gezegd: laten we Brinkhorst, om terugkoppeling te krijgen. We hadden allebei zoiets van: 
1t er, het is duidelijk wat de intentie an  (lat zit wel goed, de angel is eruit dus het is geregeld.  „68  Van der Laan 
weken de tijd om een oplossing te  viii-  reageert terughoudender: "De fractie kan natuurlijk niet instemmen met 

,e betreft is het lot van Verdonk allang iets wat ze nog niet gezien heeft en eerlijk gezegd kunnen we ons niet 
ons was één ding duidelijk: er is geen voorstellen dat er een oplossing is die niet een gigantisch probleem voor 
hier goed uit kan komen. Of ze geeft minister Verdonk oplevert," aldus Van der Laan.  69 
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NACHTELIJK DEBAT werd met welke mate van willekeur d 
rits andere VVD'ers, had gehandeld te 

Op 28 juni, de dag van het debat over de kwestie, zet Hirsi Ali het debat van Verdonk's macht afhankelijk w 
op scherp. Ze zegt dat ze de verklaring "onder druk" heeft getekend. Mi- tegenover individuele burgers worden 
nister Verdonk en premier Balkenende ontkennen dat Hirsi Ali onder afkeer van onrechtvaardigheid niet mi 
druk is gezet; de verklaring is "in goed overleg" tot stand gekomen. Die wegingen: dan wordt het tijd dat ieman 
middag gaan de D66-ministers Brinkhorst en Pechtold naar het gebouv,  Om half drie 's nachts (na zes u 
van de Tweede Kamer om het debat, dat 's avonds zal plaatsvinden, voor Halsema een motie van afkeuring tege: 
te bespreken met fractievoorzitter Van der Laan. Maar als ze bij de frac- debat geschorst. Omdat de ministers B 
tiekamers aankomen, blijkt Van der Laan niet voor overleg met haar par- \  an  Van der Laan zitten, zoekt de D( 
tij genoten beschikbaar te zijn.  70  Onverrichter zaken verlaten Brinkhorst Kamergebouw om apart van de D6 
en Pechtold de het Kamergebouw. Tussen de D66-ministers en de fractie- bepalen. Partijvoorzitter Dales is niet 
voorzitter van hun partij zal voor aanvang van het Kamerdebat geen con- is. In de fractie van D66 is men het er 
tact meer zijn. De Tweede Kamerfractie heeft haar besluit namelijk al \Terdonk onacceptabel is en dat de mii 
genomen. Bij de fractie is de verklaring van Hirsi Ali zeer slecht geval- de motie van afkeuring te steunen. De 
len. De fractie is vooral boos over het feit dat Brinkhorst op eigen houtje verklaring van Hirsi Ah - niet alleen 
een deal heeft gesloten en nu verwacht dat de fractie daar mee instemt. 1  hel hele kabinet, wordt buiten beschor 
Bovendien heeft Van der Laan die middag telefonisch contact gehad met haar besluit heeft genomen, worden 
Britta Böhler, die Hirsi Ah's lezing dat de verklaring onder druk tot stand Pechtold uitgenodigd om aan te schui'v 
is gekomen, heeft bevestigd. Voor de D66-fractie is dit onacceptabel: de de motie van afkeuring tegen Verdonk 
minister heeft haar macht tegenover een individuele burger misbruikt. daar voelen ze niets voor. Pechtold: "I 
Van der Laan: "Volgens Britta Böhler kwam het er gewoon op neer dat nog steeds op de lijn: we moeten nog 
Ayaan haar paspoort niet zou terugkrijgen als ze niet zou instemmen met vond een motie van afkeuring op dat in 
die brief Je reinste machtsmisbruik. Hoe meer de fractie erover hoorde, eerder moeten doen.  „78  Vooral Brinithi 
hoe duidelijker het werd: er is maar  one  way out."72  ram koers en dat heb ik ze heel kwaliji 

Om half negen 's avonds begint het debat. Het zal een lange avond "ik\ ond het onredelijk. Iedereen wist 
worden, met veel schorsingen voor crisisberaad. Een marathondebat dat krijgen. Hirsi Ali is ook geen lieverdj 
tot half zes de volgende ochtend zal duren. De centrale vraag in het debat vuur zelf aansteekt..." Brinkhorst stelt 
is of Verdonk terecht van Hirsi Ali heeft gevraagd een "schuldbekente- Hirsi Ali is uitgeoefend en vindt dat di 
nis" te tekenen. Aan het eind van het debat vraagt VVD-fractievoorzitter achter Böhler en Halsema moet aanhol 
Van Beek of Hirsi Ali haar paspoort ook teruggekregen zou hebben zon- Cnsis. Wetende dat Jan-Peter Balkenen 
der de verklaring. Ja, antwoordt premier Balkenende, de verklaring van  ties  Ie redden. Het was een onredelijke, 
Hirsi Ali was niet alleen om juridische redenen van belang, maar diende  sing." De ministers vinden het echtei 
ook omdat minister Verdonk met de uiteindelijke oplossing "moest kuil- en bewindslieden in deze kwestie uit e 
nen leven".  73  In de Tweede Kamer barst een storm van verontwaardiging als eenheid optreden. En dus scharen I 
los. De D66-ministers Pechtold en Brinkhorst, die het debat op de kamer het standpunt van de fractie. Van de 
van Lousewies van der Laan via de televisie volgen, realiseren het zich Kamerlid Bakker naar premier Balken( 
meteen: nu is het gebeurd.  74  Pechtold: "Dat was hèt kantelpunt. Alles wat geen vertrouwen meer heeft in Verdonl 
met moeite aan geloofwaardigheid overeind was gehouden, was toen in Preniier.8°  Er volgt een beraad met pre: 
één keer weg. Je staat de hele avond te verkondigen: het is wit, het is wi t2  Lalm en Brinkhorst en minister Verd( 
het is wit. En dan ineens: maar ja, je kan het ook als zwart bekijken." door een meerderheid van de Tweede I 
Ook voor de Tweede Kamerfractie van D66 is op dat moment de maat 0111 te vertrekken. Daarop komen de 1 
vol. Van der Laan: "Dat was het moment waarop in volle omvang bekelld Lalm en Brinkhorst) samen met de frac 
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en Brinkhorst, die het debat op de  Lamer  

ja de televisie volgen, realiseren het zich  

±told:  "Dat was hèt kantelpunt. Alles wat 
ieid overeind was gehouden, was toen in 
vond te verkondigen: het is wit, het is wit 

ja, je kan het ook als zwart bekijken" 
rctie van D66 is op dat moment de maat 
t moment waarop in volle omvang bekend 
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werd met welke mate van willekeur de minister, afgedekt door een hele 
rits andere VVD'ers, had gehandeld tegenover een individuele burger, die 
van Verdonk's macht afhankelijk was. Als ministeriële bevoegdheden 
tegenover individuele burgers worden gebruikt voor politiek gewin, als 
afkeer van onrechtvaardigheid niet meer opweegt tegen electorale over-
wegingen: dan wordt het tijd dat iemand 'nee' zegt." 76 

Om half drie 's nachts (na zes uur debat) dient GroenLinks-leider 
Halsema een motie van afkeuring tegen minister Verdonk in en wordt het 
debat geschorst. Omdat de ministers Brinkhorst en Pechtold op de kamer 
van Van der Laan zitten, zoekt de D66-fractie een andere ruimte in het 
Kamergebouw om apart van de D66-bewindslieden haar standpunt te 
bepalen. Partijvoorzitter Dales is niet aanwezig - niemand weet waar hij 
is. In de fractie van D66 is men het er snel over eens dat het optreden van 
Verdonk onacceptabel is en dat de minister weg moet. De fractie besluit 
de motie van afkeuring te steunen. Dat de aanleiding van de motie de 
verklaring van Hirsi Ah - niet alleen Verdonk valt aan te rekenen, maar 
het hele kabinet, wordt buiten beschouwing gelaten. Pas nadat de fractie 
haar besluit heeft genomen, worden de D66-ministers Brinkhorst en 
Pechtold uitgenodigd om aan te schuiven.  77  De twee ministers vrezen dat 
de motie van afkeuring tegen Verdonk tot een kabinetscrisis zal leiden en 
daar voelen ze niets voor. Pechtold: "ik vond het een drama, maar ik zat 
nog steeds op de lijn: we moeten nog ruim een jaar met dit kabinet. ik 
vond een motie van afkeuring op dat moment niet terecht, dan had je het 
eerder moeten doen."78  Vooral Brinkhorst verzet zich. "De fractie zat op 
ratnkoers en dat heb ik ze heel kwalijk genomen," zegt hij terugkijkend. 
Ik vond het onredelijk. Iedereen wist dat Hirsi Ali dat paspoort terug zou 

krijgen. Hirsi Ali is ook geen lieverdje, laten we eerlijk zijn. Als je het 
uur zelf aansteekt.....Brinkhorst stelt dat er "geen onoorbare druk" op 

H irsi Ali is uitgeoefend en vindt dat de fractie niet "als een blind paard" 
achter Böhler en Halsema moet aanhollen. "Het was een totaal onnodige 
crisis. Wetende dat Jan-Peter Balkenende geen held is om dat soort situa-
ties te redden. Het was een onredelijke, onnodige en onverstandige beslis-
sing."79  De ministers vinden het echter ook niet wenselijk dat de fractie 
en bewindslieden in deze kwestie uit elkaar worden gespeeld. Ze moeten 
als eenheid optreden. En dus scharen Pechtold en Brinkhorst zich achter 
het standpunt van de fractie. Van der Laan gaat samen met collega-
Kamerlid Bakker naar premier Balkenende om hem te vertellen dat D66 
geen vertrouwen meer heeft in Verdonk. "Dat is niet eerlijk", reageert de 
premier.  80 

 Er volgt een beraad met premier Balkenende, de vicepremiers 
Zalm en Brinkhorst en minister Verdonk. Verdonk weet zich gesteund 
door een meerderheid van de Tweede Kamer en ziet dus geen aanleiding  
Din  te vertrekken. Daarop komen de top van het kabinet (Balkenende, 
Zalm en Brinkhorst) samen met de fractievoorzitters van de coalitiepartij- 
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en (Verhagen, Van Beek en Van der Laan) voor crisisberaad bijeen. Ook en VVD één lijn trekken en Verdonk 
nu is minister Verdonk erbij. Van der Laan maakt duidelijk dat D66 al- wordt de ministerscrisis een kabinetscri  
leen een probleem hebben met minister Verdonk en niet met de rest van liet kabinet besluit de Tweede Kan 
het kabinet.  81  Het kabinet hoeft niet over deze kwestie te vallen, zo bena- sta ne situatie. Daarin schrijft het kabin 
drukken de democraten, mits Verdonk wordt vervangen. Maar het is  dui-  geen gevolgen heeft voor het functione 
delijk: de minister geeft geen krimp en weet zich gesteund door CDA en lijk klopt dat, maar het politieke proble 
VVD. Een maand nadat vicepremier Zalm tegen Balkenende heeft gezegd Om tien uur bespreekt minister Pechtc 
dat hij Verdonk zal vervangen indien er een motie van afkeuring komt, is van BZK de opties met enkele van zi 
deze motie een feit. Maar Zalm beoordeelt de situatie nu anders. De opstapt, is geen optie meer, CDA en 
VVD-leider heeft er geen begrip voor dat coalitiepartner D66 de motie t\vee coalitiepartners leggen de bal bijl 
tegen Verdonk steunt. De D66-fractie doet verontwaardigd over de brief dat Verdonk niet opstapt, moeten ze d 
die Hirsi Ali heeft ondertekend, maar, zo redeneert Zalm, die brief is tot Pechtold: "Na heel veel pogingen en I 
stand gekomen in een overleg waar ook de D66-vicepremier bij was. 8

, 
kaar al hadden opgezocht. Toen hebl 

Voor de VVD is het aftreden van partijgenoot Verdonk dan ook onaccep- duwen ons er zo dadelijk uit. Dan had 
tabel. Er wordt nog geprobeerd om de D66-fractie op andere gedachten te de D66-ministers het oordeel van de 
brengen, maar dal is tevergeefs. De democraten willen dat Verdonk ver- van afkeuring teen een collega? De 
trekt. Tegen half zes, na een nachtelijk debat dat negen uur heeft geduurd,  terecht komen. "8  Er zijn twee scenarii 
wordt de motie van afkeuring tegen Verdonk gesteund door de PvdA, 066-ministers uit het kabinet en regerc 
GroenLinks, SP, ChristenUnie, Kamerlid Lazrak èn D66. CDA, VVD. kabinet met wisselende gedoogsteun vt 
LPF en SGP steunen de minister. De motie krijgt dus geen meerderheid: partijen door tot de verkiezingen in me 
64 Kamerleden stemmen voor, 79 tegen. De minister heeft dus nog steeds valt liet hele kabinet. Die laatste optie 
de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, maar door de motie ders D66 is dat het slachtoffer van  dc  
van GroenLinks te steunen, heeft regeringspartij D66 het vertrouwen in wordt uitgeoefend op Pechtold en Brin 
de minister opgezegd en daarmee is er wel een probleem. dit weigeren en aangeven dat er sprak 

Verdonk draait en niet om hun. En laat 
MINISTERSCRISIS WORDT KABINETSCRISIS Oplossen. De top van D66 verzamelt 

van Economische Zaken. Geadviseerd 
De volgende dag komt de ministerraad voor een extra zitting bijeen.  Dc  van Mierlo en met hulp van staatsrec 
motie van afkeuring tegen Verdonk is verworpen, maar heeft wel de steun senator Jan Vis wordt daar een verklar 
van één van de coalitiepartijen gekregen. Daarmee is een ministerscriSlS Van der Laan later in de Tweede Kar 
ontstaan: de minister kan immers niet meer op de steun van één van de Wordt uitvoerig geïnstrueerd over de i 
coalitiepartijen rekenen. De grote vraag is hoe het kabinet hiermee zal fractievoorzitters kan verwachten en  hi  
omgaan. VVD-fractievoorzitter Van Beek weigert zijn minister te laten \er\vachting is dat CDA en VVD van  11  
vallen: "Samen uit samen thuis." Ook voor CDA-fractievoorzitter Verha- motie van wantrouwen tegen het kabi 
gen is het aftreden van Verdonk "onbestaanbaar. „83 D66-minister verworpen (de LPF zal CDA en  VV  
Pechtold probeert achter de schermen nog te voorkomen dat het tot een Waarna de D66-bewindslieden gedwor 
kabinetscrisis komt en overlegt mijn zijn collega's Donner (CDA) en D66 zal dus geen motie van wantrouwe: 
Remkes (VVD) over een herschikking van de portefeuilles in het kabinet haar steun aan het kabinet intrekken. T2 
Pechtold: "We boden aan in het kabinet te blijven. Verdonk mocht aan- voor het kabinet en zal het hele kabinet 
blijven, maar dan zou ze een andere portefeuille krijgen."84  Als minister de D66-bewindslieden uit het kabinet te 
Verdonk een ander takenpakket krijgt, kan de D66-fractie daar wellicht  Cell  coalitiepartij de steun voor een kat 
mee instemmen, zo is de gedachte. Maar al snel wordt duidelijk dat CDA liet hele kabinet tot aftreden worden ged 
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en VVD één lijn trekken en Verdonk beschermen. D66 zit klem en zo 
wordt de ministerscrisis een kabinetscrisis. 

Het kabinet besluit de Tweede Kamer een brief te sturen over de ont-
stane situatie. Daarin schrijft het kabinet dat "een niet aangenomen motie 
geen gevolgen heeft voor het functioneren van het kabinet". Staatsrechte-
lijk klopt dat, maar het politieke probleem is daarmee natuurlijk niet weg. 
Om tien uur bespreekt minister Pechtold op zijn kamer in het ministerie 
van BZK de opties met enkele van zijn naaste adviseurs. Dat Verdonk 
opstapt, is geen optie meer, CDA en VVD liggen daar dwars voor. De 
twee coalitiepartners leggen de bal bij D66: als D66 er niet mee kan leven 
dat Verdonk niet opstapt, moeten ze daar zelf conclusies aan verbinden. 
Pechtold: "Na heel veel pogingen en bellen bleek dat CDA en VVD el-
kaar al hadden opgezocht. Toen hebben we geconstateerd: de anderen 
duwen ons er zo dadelijk uit. Dan hadden we moeten kiezen: accepteren 
de D66-ministers het oordeel van de Kamer of staan ze achter de motie 
van afkeuring teen een collega? De bal zou dan hoe dan ook bij ons 
terecht komen."8  Er zijn twee scenario's: in het eerste geval stappen de 
D66-ministers uit het kabinet en regeren CDA en VVD als minderheids-
kabinet met wisselende gedoogsteun van de LPF en de kleine christelijke 
partijen door tot de verkiezingen in mei volgend jaar. In het andere geval 
valt het hele kabinet. Die laatste optie heeft de voorkeur, omdat het an-
ders D66 is dat het slachtoffer van de hele kwestie wordt. Als er druk 
wordt uitgeoefend op Pechtold en Brinkhorst om op te stappen, zullen ze 
dât weigeren en aangeven dat er sprake is van een ministerscrisis die om 
Verdonk draait en niet om hun. En laat premier Balkenende het dan maar 
oplossen. De top van D66 verzamelt zich vervolgens op het ministerie 
van Economische Zaken. Geadviseerd door voormalig partijleider Hans 
van Mierlo en met hulp van staatsrechtdeskundige en voormalig D66-
senator Jan Vis wordt daar een verklaring opgesteld die fractievoorzitter 
Van der Laan later in de Tweede Kamer zal uitspreken. Van der Laan 
wordt uitvoerig geïnstrueerd over de interventies die ze van de andere 
fractievoorzitters kan verwachten en hoe ze daarop moet reageren.  86  De 
verwachting is dat CDA en VVD van D66 zullen eisen dat de partij een 
motie van wantrouwen tegen het kabinet indient. Die zal dan worden 
verworpen (de LPF zal CDA en VVD aan een meerderheid helpen), 
waarna de D66-bewindslieden gedwongen zullen zijn om af te treden. 
D66 zal dus geen motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen, maar 
haar steun aan het kabinet intrekken. Dan ontvalt de parlementaire steun 
voor het kabinet en zal het hele kabinet vallen. Van der Laan zal ook niet 
de D66-bewindslieden uit het kabinet terugtrekken, wat gebruikelijk is als 
een coalitiepartij de steun voor een kabinet intrekt. Want alleen dan kan 
het hele kabinet tot aftreden worden gedwongen. 
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Als het debat in de Tweede Kamer wordt hervat en premier Balkenende der. ik kan u vertellen dat er inhoudeli 

de brief van het kabinet heeft voorgelezen, krijgt D66-fractievoorzitter van de fractie en van onze ministers.' 

Van der Laan het woord: één consequentie mogelijk: "Op het a 
lies haar steun intrekt voor dit kabinet 

"Mijn fractie was en is niet uit op een kabinetscrisis. Zij wenst zich mentaire basis waarop het kabinet in h 

echter na het debat van gisteren niet te vereenzelvigen met de presta- er niets anders rest dan de gang naar c  

ties  van deze minister. Vannacht heb ik het kabinet gevraagd om die- demissionaire status aanblijven tot aar 

zelfde conclusie te trekken. Uit de verklaring van de minister- leider Wouter Bos steunt Van der L 

president blijkt dat hij daartoe niet bereid is. Daarmee kiezen hij en kabinet berust niet op de vraag of rn 

naar ik moet aannemen ook onze coalitiepartners voor minister Ver- Trêveszaal zit te vergaderen en te bn 

donk in plaats van voor voortzetting van het werk van dit kabinet met nienwerking met het parlement. Met I 

D66. Met die keuze is een breuk gecreëerd tussen het kabinet en mijn door de fractie van D66 is die gronds] 

fractie. ik voel mij dan ook genoodzaakt vandaag de politieke steun om rest er nu niets anders dan dat de r 

aan het kabinet in te trekken." staatshoofd."88  
Premier Balkenende wil zich nog a 

In het vervolg van het debat zijn zowel de oppositiepartijen als coalitie- het wegvallen van de steun van D6 

partner CDA maar op één ding gericht: verdeeldheid binnen D66  probe-  gang naar Hare Majesteit de koningin 

ren aan te tonen. Want, zo suggereert CDA-fractievoorzitter Verhagen, is rijke zaak eerst nader overleg moeten 

het niet zo dat de D66-bewindslieden hebben ingestemd met het aanblij- gebeurt dan ook. Het debat wordt w 

ven van Verdonk, terwijl de D66-fractie in de Tweede Kamer wil dat zij opnieuw in crisisberaad bijeen. Aanv 

aftreedt? Nee, zegt Van der Laan: in de brief van de minister-president te kunnen doorregeren, omdat zijn kal 

staat heel duidelijk dat de ministers gezamenlijk tot het oordeel zijn ge- meerderheden in de Tweede Kamer ( 

komen dat de hedenochtend niet aanvaarde motie geen gevolgen heeft Maar daar zien Brinkhorst en Pechtoli 

voor het functioneren van het kabinet. Dat is natuurlijk juist. ik kan mij op persoonlijke titel in het kabinet a 

voorstellen dat zij het daar gezamenlijk over eens zijn. Een niet aanvaarde aangezien Pechtold net tot ljsttrekk 

motie heeft geen consequenties. Het gaat hier dan ook niet om een con- VVD-bewindslieden blijven achter V 

flict binnen het kabinet. Het gaat hier om een conflict tussen de fractie borst en Pechtold moeten aftreden. [ 

van D66 en het kabinet als geheel." Maar, zo stelt ChristenUnie-leider Wij waren ook niet uit op de val van 

Rouvoet, "het [kabinet] heeft unaniem gekozen voor de conclusie dat de vergadering waren afgetreden, had m 

verworpen motie geen consequentie hoeft te hebben voor het functioneren en was verder gegaan met steun \ 

van het kabinet. En dus heeft het kabinet unaniem gekozen voor minister bewindslieden is het met D66 eens 

Verdonk." En dus, concludeert Verhagen, "zijn ook de D66- komen te vervallen en dat het staatsri 

bewindslieden van mening dat mevrouw Verdonk niet hoeft op te stappen kabinet dan z'n portefeuilles ter besc 

naar aanleiding van een verworpen motie van wantrouwen." Ook SP- de ministerraad denkt er zo over. D 

leider Marjnissen probeert tweedracht te zaaien: "Dat betekent dat de aftreden, de overige bewindslieden z 

D66-bewindslieden uw bijdrage gisteren in de Kamer volledig steunen,  king  stellen. De val van het tweede ka 

inclusief alle kwalificaties die u hebt gebruikt aan het adres van mevrouw Bij de hervatting van het debat, 01 

Verdonk, maar dat zij desalniettemin zeggen: wij steunen dit kabinet nog \ leepremier Brinkhorst het woord. Mi 

steeds ondanks het feit dat onze gekozen vertegenwoordigers in de Twee- zijde leest Brinkhorst de verklaring ve 

de Kamer het vertrouwen daarin hebben opgezegd." Maar Van der Laan 
houdt de D66-gelederen gesloten: "De D66-ministers, alle ministers in dit "Mijnheer de voorzitter. Ik wil graaf 

kabinet, hebben gezegd dat aan een niet aanvaarde motie geen gevolgen mede namens collega Pechtold, n 

verbonden hoeven te worden. Dat staat in de brief. Niets meer, niets min- Staatssecretaris, mevrouw Medy 
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wordt hervat en premier Balkenende der. ik kan u vertellen dat er inhoudelijk geen licht is tussen het standpunt 

rgelezen, krijgt D66-fractievoorzitter van de fractie en van onze ministers." Volgens Van der Laan is er maar 
één consequentie mogelijk: "Op het moment dat één van de coalitiefrac- 
ties haar steun intrekt voor dit kabinet, dan betekent het dus dat de parle- 

p een kabinetscrisis. Zij wenst zich inentaire basis waarop het kabinet in het leven is geroepen, wegvalt en dat 

jet te vereenzelvigen met de presta- er niets anders rest dan de gang naar de koningin." Het kabinet zal dan in 

teb ik het kabinet gevraagd om die- demissionaire status aanblijven tot aan de vervoegde verkiezingen. PvdA- 

1 de verklaring van de minister- Leider Wouter Bos steunt Van der Laan daarin: "De grondslag van een 

et bereid is. Daarmee kiezen hij en kabinet berust niet op de vraag of men een beetje gezellig samen in de 

coalitiepartners voor minister Ver- Trêveszaal zit le vergaderen en te besturen, maar op de aard van de sa- 

rig  van het werk van dit kabinet met inenwerking met het parlement. Met het intrekken van de politieke steun 

ecreëerd tussen het kabinet en mijn door de fractie van D66 is die grondslag aan het kabinet ontvallen. Daar- 

odzaakt vandaag de politieke steun om rest er nu niets anders dan dat de minister-president teruggaat naar het 
staatshoofd. „88 

Premier Balkenende wil zich nog niet uitspreken over de gevolgen van 

awel de oppositiepartijen als coalitie- liet wegvallen van de steun van D66: "Als er sprake zou zijn van een 

icht: verdeeldheid binnen D66  probe-  gang naar Hare Majesteit de koningin, zou er over een dergelijke belang- 

rt CDA-fractievoorzitter Verhagen, is rijke zaak eerst nader overleg moeten plaatsvinden in het kabinet."89  Dat 

en hebben ingestemd met het aanblij- gebeurt dan ook. Het debat wordt weer geschorst en het kabinet komt 

actie in de Tweede Kamer wil dat zij opnieuw in crisisberaad bijeen. Aanvankelijk denkt Balkenende gewoon 

in de brief van de minister-president te kunnen doorregeren, omdat zijn kabinet kan rekenen op de alternatieve 

gezamenlijk tot het oordeel zijn ge- meerderheden in de Tweede Kamer (met LPF of ChristenUnie en SGP). 

manvaarde motie geen gevolgen heeft Maar daar zien Brinkhorst en Pechtold niets in.  90  De D66'ers zouden dan 

iet. Dat is natuurlijk juist. Ik kan mij op persoonlijke titel in het kabinet moeten blijven, wat niet logisch is, 

lijk over eens zijn. Een niet aanvaarde aangezien Pechtold net tot lijsttrekker van zijn partij is gekozen. De 

mt gaat hier dan ook niet om een con- VVD-bewindslieden blijven achter Verdonk staan en vinden dat Brink- 

tier om een conflict tussen de fractie borst en Pechtold moeten aftreden. Dat weigeren de D66'ers. Pechtold: 
I." Maar, zo stelt CliristenUnie-leider "Wij waren ook niet uit op de val van het kabinet. Maar als wij tijdens die  

em  gekozen voor de conclusie dat de vergadering waren afgetreden, had men ons vriendelijk de hand geschud 
hoeft te hebben voor het functioneren en was verder gegaan met steun van de LPF."91  Een aantal CDA- 

rbinet unaniem gekozen voor minister bewindslieden is het met D66 eens dat de grondslag van het kabinet is 

Verhagen, "zijn ook de D66- komen te vervallen en dat het staatsrechtelijk gebruikelijk is dat het hele 
rouw Verdonk niet hoeft op te stappen kabinet dan z'n portefeuilles ter beschikking stelt. Een meerderheid van 
:n motie van wantrouwen." Ook SP- de ministerraad denkt er zo over. De D66-bewindslieden zullen direct 
acht te zaaien: "Dat betekent dat de aftreden, de overige bewindslieden zullen hun portefeuilles ter beschik- 

steren in de Kamer volledig steunen,  king  stellen. De val van het tweede kabinet-Balkenende is een feit. 

)t gebruikt aan het adres van mevrouw Bij de hervatting van het debat, om half negen 's avonds, krijgt D66- 

in zeggen: wij steunen dit kabinet nog vicepremier Brinkhorst het woord. Met collega-minister Pechtold aan zijn  

cozen  vertegenwoordigers in de Twee- zijde leest Brinkhorst de verklaring voor: 
thben opgezegd." Maar Van der Laan 
De D66-ministers, alle ministers in dit "Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag de volgende verklaring afleggen, 

a niet aanvaarde motie geen gevolgen mede namens collega Pechtold, rechts naast mij, en de afwezige 
taat in de brief. Niets meer, niets mm- staatssecretaris, mevrouw Medy van der Laan, die vanwege een 
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dienstreis in Jakarta is. Door de Kamer is ons gevraagd, de positie toe 
te lichten die wij vanmiddag in de ministerraad hebben ingenomen en 
die is verwoord in de brief van de minister-president van vandaag. 
Ons antwoord daarop is dat er in het debat van afgelopen nacht een 
motie van afkeuring is verworpen die was gericht tegen minister Ver-
donk. Dat feit was voor ons geen aanleiding, de samenwerking in het 
kabinet te beëindigen. Dat was een afweging van onze appreciatie van 
het gebeurde tijdens het nachtelijk debat met mevrouw Verdonk en het 
belang van voortzetting van het kabinet. Vanmiddag is in deze Kamer 
een nieuw politiek feit gebleken, namelijk het opzeggen van het ver-
trouwen in het kabinet als geheel door de fractie van D66. Het is ons 
oordeel dat het staatsrechtelijk gebruik vereist dat wanneer een fractie 
waarop het kabinet steunt, deze steun opzegt, de bewindslieden van 
die kleur hun ontslag aanbieden. Dat is naar ons oordeel geboden, 
omdat de politieke grondslag is ontvallen aan de coalitie. Dat is naar 
onze mening de staatsrechtelijke norm die breed in Nederland wordt 
gedeeld. Deze positionering is geheel in overeenstemming met datge-
ne wat de fractievoorzitter van D66 hedenmiddag in de Kamer heeft 
verklaard. Het spijt ons bijzonder dat wij helaas de broodnodige her-
vormingsagenda van Nederland niet kunnen afmaken, maar wat het 
zwaarst is, moet het zwaarst wegen. D66 en de D66-bewindslieden 
konden niet langer verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van 
deze minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. „92 

Pikant detail aan de verklaring is dat de laatste zin die Brinkhorst uit-
spreekt, "966 en de D66-bewindslieden konden niet langer verantwoor-
delijkheid dragen voor het beleid van deze minister voor Vreemdelingen-
zaken en Integratie", wel in de conceptversie van de D66-ministers stond, 
maar niet in de door de ministerraad geaccordeerde versie. Bij de at 
stemming van de tekst hebben minister Donner en vicepremier Zalm deze 
zin laten schrappen. Maar terwijl Balkenende in de Tweede Kamer de 
geaccordeerde versie van de verklaring voor zich heeft, willen de D66-
ministers een statement maken; Brinkhorst spreekt de oorspronkelijke 
tekst uit, tot verontwaardiging van zowel de premier als viceprenllel 
Zalm.  93  "ik vond het jammer dat vicepremier Brinkhorst in zijn verkla-
ring sprak over de positie van minister Verdonk. Want in het kabinet 
hadden we iets anders afgesproken," reageert Balkenende na afloop. 94  Dc  
streek van Brinkhorst kost hem en Pechtold hun afscheidsetentje met het 
voltallige kabinet dat gebruikelijk is als een minister aftreedt.95  

Om tien uur geeft niet fractievoorzitter Van der Laan, maar Alexander 
Pechtold samen met collega-minister Brinkhorst in Nieuwspoort  Cell  

persconferentie. Volgens Pechtold was de openhartige mededeling vail 

premier Balkenende de druppel: "Brinkhorst en ik steunen en steunden de 
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Kamer is ons gevraagd, de positie toe fractie van D66 in haar opvatting dat het vertrouwen in de minister voor 
Ie ministerraad hebben ingenomen en Vreemdelingenzaken en Integratie weg was nadat duidelijk werd, door de 
t de minister-president van vandaag. 'openhartigheid' van de minister-president hoe de verklaring van  me- 
in  het debat van afgelopen nacht een vrouw Hirsi Ali tot stand was gekomen." De gang van zaken rondom de 
n die was gericht tegen minister Ver- 'schuldbekentenis' van Hirsi Ali staat volgens Pechtold haaks op alles 
n aanleiding, de samenwerking in het waar de democraten voor staan: "Er ging iets mis in de verhouding tussen 
en afweging van onze appreciatie van overheid en burger, in dit geval mevrouw Hirsi Ah. Want zij had in een 
k debat met mevrouw Verdonk en het kwetsbare positie blijkbaar geen keuze. In zo'n situatie mag een overheid 
kabinet. Vanmiddag is in deze Kamer daar nooit misbruik van maken. Dat past niet in een rechtstaat." Pechtold 
L, namelijk het opzeggen van het ver- bevestigt dat er in het kabinet onvoldoende steun was voor het aftreden 
d door de fractie van D66. Het is ons van Verdonk: "Er bleek geen steun voor onze opvatting dat de minister 
ebruik vereist dat wanneer een fractie Vreemdelingenzaken en Immigratie de eer aan zichzelf zou moeten hou- 
steun opzegt, de bewindslieden van den. „96 

n. Dat is naar ons oordeel geboden, Uiteraard doen CDA en VVD er alles aan om de schuld van de crisis 
ontvallen aan de coalitie. Dat is naar bij D66 te leggen. Mark Rutte, die precies op de dag dat het kabinet valt 
norm die breed in Nederland wordt is aangetreden als fractievoorzitter van de VVD, is woedend en noemt het 

eheel in overeenstemming met datge- gedrag van D66 "schandalig." Rutte verwijt D66 dat de partij het hervor- 
D66 hedenmiddag in de Kamer heeft mingsbeleid van het kabinet om zeep helpt. Volgens Rutte is er bij de 
ar dat wij helaas de broodnodige her- democraten "een groot gebrek aan regie" en zijn ze bij D66 "diep ver- 
niet kunnen afmaken, maar wat het deeld over de poppetjes ."97  Dat is waar, maar dat is niet de reden van de 

egen. D66 en de D66-bewindslieden kabinetscrisis. Ook het CDA legt de schuld van de crisis bij de democra- 
[elijkheid dragen voor het beleid van ten. Volgens fractievoorzitter Verhagen was de D66-fractie niet voor rede 
anzaken en Integratie. „92 vatbaar: "De vraag hoe komen we hieruit is nooit gesteld. Verdonk moest 

hoe dan ook weg, er viel niet te praten met D66. ik vind het onbegrjpe- 
dat de laatste zin die Brinkhorst uit- lijk hoe D66 in dezen heeft geopereerd. D66 zette alles vast door te stel- 

slieden konden niet langer verantwoor- len: of Verdonk weg, of wij weg. Daarmee was alles klaar. Als Verdonk 
van deze minister voor Vreemdelingen- was weggegaan, wat in theorie had gekund, was de VVD eruit gestapt, 
iceptversie van de D66-ministers stond. daar had je de crisis niet mee kunnen voorkomen." Verhagen vindt het 
rraad geaccordeerde versie. Bij de af- 'onbegrijpelijk' dat D66 heeft aangestuurd op de val van het kabinet "net 
iister Donner en vicepremier Zalm deze lu we beginnen te oogsten."98  Ook premier Balkenende reageert verhit- 

Balkenende in de Tweede Kamer de terd op de val van zijn tweede kabinet. "ik heb het niet zo plezierig ge- 
:laring voor zich heeft, willen de D66- vonden dat er geen zakelijke discussie is gevoerd. D66 had op basis van 
Brinkhorst spreekt de oorspronkelijke de feiten een andere conclusie kunnen trekken", zegt hij tijdens zijn we- 
ran  zowel de premier als vicepremier keljkse persconferentie. Volgens Balkenende heeft D66 alle schuld van 
vicepremier Brinkhorst in zijn verkia- de crisis. Bij de democraten zou de "politieke wil" hebben ontbroken om 

riinister Verdonk. Want in het kabinet 99  liet kabinet nog langer te steunen. Het zijn verbitterde reacties, die 
ti," reageert Balkenende na afloop. 94 De schuld bij D66 leggen en verbloemen dat een kabinetscrisis eenvoudig 
a Pechtold hun afscheidsetentje met liet voorkomen had kunnen worden door minister Verdonk te vervangen. 
is als een minister aftreedt .95 En dan is er nog de rol van premier Balkenende, die volgens betrok- 

oorzitter Van der Laan, maar Alexander ken D66'ers veel te weinig leiding heeft gegeven, iets wat typerend was 
nister Brinkhorst in Nieuwspoort een voor de hele kabinetsperiode. "Hij greep pas in als het al uit de hand was 
d was de openhartige mededeling van gelopen", stelt Boris Dittrich, die als fractievoorzitter van één van de 
Brinkhorst en ik steunen en steunden de regeringspartijen zelden contact heeft met de premier. "Jan Peter belde 
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praktisch nooit. Soms hadden we maandenlang geen contact."100  De de- worden verzet. De voorzitter van de pr 
mocraten zijn van diverse kanten gewaarschuwd voor deelname aan een legt het landelijk bestuur een drietal opti 
kabinet onder leiding van Balkenende, die eerder zijn eerste kabinet al ambitieniveau handhaven maar dan w 
zag mislukken.101  "Als het even moeilijk werd, dan liet hij alles door l edenraadpleging of het ambitieniveau I 
Donner opknappen. Hij toonde absoluut geen leiderschap", stelt een di- hei programma versnellen door enkele 
rect betrokkene, een beeld dat ook door anderen wordt herkend. "Zijli Het landelijk bestuur kiest voor de d 
collega's leerden hem kennen als iemand die het initiatief niet naar zich wordt een nieuw verkiezingsprogramma 
toetrok, vergaderingen louter procedureel voorzat en zijn gezag niet liet Pechtold mag dan de strijd om het lij 
gelden," schrijven de parlementair journalisten Broer en Van Weezel  iii  de partij waaraan hij leiding gaat geve 
een boek over de politieke carrière van Balkenende. 102 Dit gebrek aan strijd om het leiderschap, die al na d 
leiderschapskwaliteiten wreekt zich ook tijdens Balkenende  II.  2003 is begonnen en in de zomer is g 

Enkele uren na het debat koersen CDA en VVD alweer af op een kiezing, heeft diepe sporen achtergelat 
minderheidskabinet-Balkenende  III,  dat missionair zal aanblijven tot aan het kamp-Pechtold en het kamp-Van 
de vervroegde verkiezingen, die in november zullen plaats vinden, zoals Jacob Kohnstamm het noemt. 

het feit dat Pechtold een werkplek krijg 
PECHTOLD TREKT REGIE NAAR ZICH TOE in Den Haag: in de burelen van de E 

Tweede Kamer is de nieuwe lijsttrekker 
Juni 2006 eindigt voor de democraten met een bizarre week. Binnen één lijk bestuur is de tweedeling zichtbaar. 
week tijd is Alexander Pechtold zowel de nieuwe lijsttrekker als minister- liesie in de partijtop" en er wordt gecor 
af. En Lousewies van der Laan verliest de strijd om het lijsttrekkerschap,  sea  de "onderlinge communicatie niet 
maar staat in haar  finest hour  wel midden in de aandacht, het bestuur "dat veel huidige Kamerled 

In verband met de vervoegde verkiezingen moeten de procedures die stellen ofwel dat zij door de leden in 
betrekking hebben op de voorbereiding van de verkiezingen worden aan- zullen worden geplaatst." 108 Opmerkeli 
gepast. Dat stelt het landelijk bestuur van D66 voor twee problemen. In gestelde gebeuren. 
het geval dat er vervoegde verkiezingen plaats vinden, voorziet het huis- Voor de nieuwe lijsttrekker is het v 
houdelijk reglement in een noodprocedure. Die gaat er echter van uit dal we leider te claimen. Pechtold is welis 
de lijsttrekker wordt gekozen na de interne poststemming voor de rest van tol aan de verkiezingen heeft Pechtol 
de kandidatenlijst. Maar de lijsttrekker is net gekozen en dus zal er van de Tweede Kamerfractie en het zittende p 
noodprocedure moeten worden afgeweken. (Saillant detail: formeel is liet kabinet trekt de nieuwgekozen  ii.  
Pechtold in juni gekozen als lijsttrekker voor de reguliere verkiezingen in Pechtold wil binnen de partijtop harde 
mei 2007 en - strikt reglementair gezien - niet voor de vervroegde ver- tot aan de verkiezingen, vooral ten a 
kiezingen die nu worden uitgeschreven. 103 Uiteraard moet niemand eraan Hieronder wordt verstaan: afstemming 
denken om een nieuwe lijsttrekkersverkiezing te houden.) De noodproce- liet verkiezingsprogramma, afstemmin, 
dure voorziet ook in een kandidaatstellingsprocedure zonder stemadvies- Pague, strategie en middelen en afstemi 
commissie. De reguliere kandidaatstelling loopt echter al en die is inclu- puntbepalingen van de Tweede en Eer 
sief stemadviescommissie. Omdat de verkiezingen naar voren zijn ge- Vertrouwelijk "convenant", dat een we 
haald, moet de lopende kandidaatstelling eerder worden gesloten en moet liet landelijk bestuur wordt besprok 
de stemadviescommissie in de zomermaanden in hoog tempo haar advies daarin de centrale regie. Hij wordt 
opstellen. Het landelijk bestuur besluit de stemadviescommissie te hand- groep', die verder bestaat uit de fractie 
haven, omdat het congres heeft besloten tot instelling ervan. Van dat Kamer (Schuyer en Van der Laan), di 
besluit wil het bestuur niet afwijken. Dan maar doorwerken in de zomer-  fliers  twee en drie van de kandidateni: 
vakantie. 104 Ook het schrijven van het verkiezingsprogramma moet als regmgroep zal vanaf 1 september weke 
gevolg van de kabinetscrisis 'in de versnelling'. Er moet nog veel werk te zetten. Om te voorkomen dat allerle 
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riaandenlang geen contact."00  De de- worden verzet. De voorzitter van de programmacommissie, Joris  Backer,  
ewaarschuwd voor deelname aan een legt het landelijk bestuur een drietal opties voor: de ambities verlagen, het 
nde, die eerder zijn eerste kabinet al ambitieniveau handhaven maar dan wel een kortere procedure voor de 
itoeiljk werd, dan liet hij alles door ledenraadpleging of het ambitieniveau handhaven maar het opstellen van 
oluut geen leiderschap", stelt een di- het programma versnellen door enkele "politieke fulltimers" in te huren. 

door anderen wordt herkend. "Zijn Het landelijk bestuur kiest voor de derde optie.  105  Met man en macht 
mand die het initiatief niet naar zich wordt een nieuw verkiezingsprogramma opgesteld. 
dureel voorzat en zijn gezag niet liet Pechtold mag dan de strijd om het lijsttrekkerschap hebben gewonnen, 
journalisten Broer en Van Weezel in de partij waaraan hij leiding gaat geven, is intern verscheurd. De harde 
e van Balkenende. 102 Dit gebrek aan strijd om het leiderschap, die al na de Tweede Kamerverkiezingen in 
ook tijdens Balkenende  II.  2003 is begonnen en in de zomer is geculmineerd in de lijsttrekkersver- 
sen CDA en VVD alweer af op een kiezing, heeft diepe sporen achtergelaten. D66 bestaat uit twee kampen: 

dat missionair zal aanblijven tot aan het kamp-Pechtold en het kamp-Van der Laan.  "Collateral damage",  
iovember zullen plaats vinden, zoals Jacob Kohnstamm het noemt.  106  Typerend voor de verhoudingen is 

bet feit dat Pechtold een werkplek krijgt op het landelijk bureau van D66 
EGIE NAAR ZICH TOE in Den Haag: in de burelen van de D66-fractie in het gebouw van de 

Tweede Kamer is de nieuwe lijsttrekker niet welkom. 107  Ook in het lande- 
ten met een bizarre week. Binnen één lijk bestuur is de tweedeling zichtbaar. Er zijn grote zorgen over "de co- 
vel de nieuwe lijsttrekker als minister- besie in de partijtop" en er wordt geconstateerd dat tussen sommige men- 
liest de strijd om het lijsttrekkerschap. sen de "onderlinge communicatie niet meer goed" komt. Ook verwacht 
idden in de aandacht. het bestuur "dat veel huidige Kamerleden zich niet meer kandidaat zullen 
erkiezingen moeten de procedures die stellen ofwel dat zij door de leden in de poststemming laag op de lijst  
cling  van de verkiezingen worden aan- zullen worden geplaatst.  „108  Opmerkelijk genoeg zal juist het tegenover- 
iur van D66 voor twee problemen. in gestelde gebeuren. 
Lngen plaats vinden, voorziet het huis- Voor de nieuwe lijsttrekker is het van belang om zijn positie als nieu- 
)cedure. Die gaat er echter van uit dat we leider te claimen. Pechtold is weliswaar de nieuwe lijsttrekker, maar 
interne poststemming voor de rest van tot aan de verkiezingen heeft Pechtold wel te maken met de zittende 
ker is net gekozen en dus zal er van de Tweede Kamerfractie en het zittende partijbestuur. Meteen na de val van 
geweken. (Saillant detail: formeel is het kabinet trekt de nieuwgekozen lijsttrekker de regie naar zich toe. 
kker voor de reguliere verkiezingen in Pechtold wil binnen de partijtop harde afspraken maken over de periode 
gezien - niet voor de vervroegde ver- tot aan de verkiezingen, vooral ten aanzien van de "politieke sturing". 
8ven.'°3  Uiteraard moet niemand eraan Hieronder wordt verstaan: afstemming over de inhoud en uitvoering van 
verkiezing te houden.) De noodproce- het verkiezingsprogramma, afstemming met het partijbestuur over cam- 
stellingsprocedure zonder stemadvies- pagne, strategie en middelen en afstemming met standpunten en de stand- 
stelling loopt echter al en die is inclu- puntbepalingen van de Tweede en Eerste Kamerfractie. Dit blijkt uit een 
de verkiezingen naar voren zijn ge- vertrouwelijk "convenant", dat een week nadat het kabinet is gevallen in 

;elling eerder worden gesloten en moet het landelijk bestuur wordt besproken.  109  Lijsttrekker Pechtold krijgt 
ermaanden in hoog tempo haar advies daarin de centrale regie. Hij wordt voorzitter van de 'politieke regie- 
sluit de stemadviescommissie te hand- groep', die verder bestaat uit de fractievoorzitters in de Eerste en Tweede 
)esloten tot instelling ervan. Van dat Kamer (Schuyer en Van der Laan), de partijvoorzitter (Dales), de num- 
n. Dan maar doorwerken in de zomer- mers twee en drie van de kandidatenlijst en een secretaris. De politieke 
i het verkiezingsprogramma moet als regiegroep zal vanaf 1 september wekelijks bijeenkomen om de lijnen uit 

versnelling'. Er moet nog veel werk te zetten. Om te voorkomen dat allerlei andere mensen de vergaderingen 
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van de regiegroep bijwonen, wordt afgesproken dat de leden van de poli- hoofdpunten? Wat zijn de identiteitsb 
tieke regiegroep in persoon bij de vergaderingen aanwezig zijn en zich der gaat het om de relatie tussen bui 
niet kunnen laten vervangen. Pechtold leidt ook het campagneteam, waar- a ieuwing is voor mij een onderdeel, 
in ook de campagneleider, de nummers twee en drie van de kandidaten- drie noenen." Maar de animositeit  tie  
lijst en de secretaris van de regiegroep zitten. Op deze manier wordt de dieper dan inhoudelijke verschillen. \ 
groep belangrijke spelers beperkt gehouden en vervult lijsttrekker in NRC Handelsblad opnieuw uit naar 
Pechtold een centrale rol. Het belang dat de lijsttrekker hecht aan centrale leiderschap van D66 verloor: "Hij he 
regie, blijkt ook uit het feit dat in het convenant staat dat "alle media- vi1 leiden," onthult Van der Laan. "H 
uitingen, die van betekenis zijn voor de politieke profilering van D66, voorbeeld van de SP waar Jan Marijni: 
lopen via de lijsttrekker."0  anders dan de manier waarop ik het 

t  rich.  Fractieleden kregen vertrouwen 
VERS BLOED OP DE KANDIDATENLIJST prettige manier."  112  Pechtold wijst de 

hand: "Onzin! Wat meer sturing kan 
Bij zijn verkiezing tot lijsttrekker zei Pechtold in de richting van  Louse-  Jan Marijnissen. ik zal mij juist omri 
wies van der Laan dat ze ondanks hun strijd vanaf nu samen zouden op- dingen misschien zelfs sterker zijn d 
trekken. Pechtold wilde daarmee een signaal afgeven richting de partijle- schap. Ach, wat Lousewies zoal over 
den: de eenheid moet worden hersteld. Maar in werkelijkheid is duidelijk heen stappen. ik kijk vooruit."' 13 
dat de lijsttrekkersverkiezing en de machtsstrijd die daaraan vooraf is Ook fractielid Ursie Lambrechts k 
gegaan, toekomstige samenwerking onmogelijk maakt. De verkiezing van de Tweede Kamer. Van de zes zittend 
Pechtold tot lijsttrekker bezegelt dan ook het politieke lot van Van der de helft. Bert Bakker, Boris van der I 
Laan. Het lot van een andere prominente D66'er is al eerder beslecht. Op  rich  wel opnieuw kandidaat. Vooral d 
donderdag 3 augustus 2006 maakt Boris Dittrich in het actualiteitenpro-  lend.  De ervaren D66'er heeft in de li 
gramma Netwerk bekend dat hij de politiek vaarwel zegt. En dag later Laan gesteund. De overwinning van I 
maakt ook Van der Laan bekend dat ze zich niet verkiesbaar stelt. In NRC moeilijk accepteren. In twee lange 
Handelsblad zegt Van der Laan dat ze de nieuwe politiek leider van DÔÔ Pechtold en Bakker hun meningsvern 
niet voor de voeten wil lopen: "De partij heeft gekozen voor de lijn en aan Bakker of hij bij de komende ve 
koers van Alexander Pechtold. Dat moet een duidelijke lijn en een duide- optreden. Niet alleen wil Pechtold Bali 
lijke koers zijn om de partij tot volle bloei te laten komen. Iedereen weet vanwege zijn kennis over economie 
waar ik voor sta en ik ben niet het type dat opeens van standpunt verati- maken dat er wat hem betreft geen kr 
dert." Van der Laan heeft Pechtold een paar dagen eerder geïnformeerd bereid is samen te werken met mensei 
over haar besluit. De lijsttrekker zegt "absoluut verrast" te zijn door het hem hebben geuit. 114 
aangekondigde vertrek van Van der Laan. "ik had Lousewies graag op de Zoals gezegd valt de totstandkomj 
tweede plaats van onze kandidatenlijst gehad", verzekert hij. Maar ervroegde verkiezingen precies in d 
Pechtold probeert niet om Van der Laan voor de Tweede Kamer te be- creativiteit van de sternadviescornrn 
houden: "Toen ze mij informeerde over haar vertrek uit de Kamer, stond stainm: "Met sommige kandidaten wei 
haar besluit al vast. ik begrijp ook wel dat je na het verliezen van zo'n  SAC  slechts telefonisch gesproken, v 
interne strijd iets anders wilt, zeker als je fractievoorzitter bent." "Het was sprek meldde ergens ver weg op een r 
een zakelijk gesprek", is het enige wat Van der Laan erover kwijt wil. Sersbootjes te zitten." Omdat de opinie 

Tijdens de strijd om het lijsttrekkerschap is al gebleken dat er funda- na de verkiezingen waarschijnlijk rn 
mentele inhoudelijke verschillen zijn tussen Pechtold en Van der Laan. Tweede Kamer zal terugkeren, maakt 
Van der Laan beseft dat dat een harmonieuze samenwerking in de weg in de ogen van Kohnstamm "een r 
staat. "Alexander en ik kunnen honderd punten uit ons verkiezingspl0  taak-.,"15  De stemadviescommissie kies 
gramma bedenken waarover we het eens zijn. Maar welke drie worden e Worden alle zittende Kamerleden op 

244 



)E AFGROND OM DE ERFENIS 

t afgesproken dat de leden van de poli- hoofdpunten? Wat zijn de identiteitsbepalende elementen? Voor Alexan- 
vergaderingen aanwezig zijn en zich der gaat het om de relatie tussen burger en overheid. Bestuurlijke ver- 

told  leidt ook het campagneteam, waar- nieuwing is voor mij een onderdeel, maar ik zou dat nooit bij mijn top 
imers twee en drie van de kandidaten- drie noelnen." Maar de animositeit tussen Van der Laan en Pechtold gaat 
roep zitten. Op deze manier wordt de dieper dan inhoudelijke verschillen. Van der Laan haalt in het interview 
kt gehouden en vervult lijsttrekker in NRC Handelsblad opnieuw uit naar de man van wie ze de strijd om het 
ug dat de lijsttrekker hecht aan centrale leiderschap van D66 verloor: "Hij heeft me uitgelegd hoe hij de fractie 
i het convenant staat dat "alle media- wil leiden," onthult Van der Laan. "Hij wil een strakke regie. Hij gaf het 
oor de politieke profilering van D66, voorbeeld van de SP waar Jan Marjnissen de politieke lijn bepaalt. Dat is 

anders dan de manier waarop ik het heb gedaan en vóór mij Boris Dit- 
trich. Fractieleden kregen vertrouwen en veel vrijheid. ik vond dat een 

)E KANDIDATENLIJST prettige manier."  112  Pechtold wijst de suggestie van Van der Laan van de 
hand: "Onzin! Wat meer sturing kan geen kwaad, maar ik ben geen type 

zei Pechtold in de richting van  Louse-  Jan Marjnissen. Ik zal mij juist omringen met mensen die in sommige 
hun strijd vanaf nu samen zouden op- dingen misschien zelfs sterker zijn dan ik. ik geloof in bindend leider- 
en signaal afgeven richting de partijie- schap. Ach, wat Lousewies zoal over mij beweert, ik wil daar nu over- 
teld. Maar in werkelijkheid is duidelijk heen stappen. ik kijk vooruit." 113 
de machtsstrijd die daaraan vooraf is Ook fractielid Ursie Lambrechts keert na de verkiezingen niet terug in 

onmogelijk maakt. De verkiezing van de Tweede Kamer. Van de zes zittende Kamerleden van D66 vertrekt dus 
Jan ook het politieke lot van Van der de helft. Bert Bakker, Boris van der Ham en Fatma Koser Kaya stellen 
inente D66'er is al eerder beslecht. Op zich wel opnieuw kandidaat. Vooral de kandidatuur van Bakker is opval- 
t Boris Dittrich in het actualiteitenpro-  lend.  De ervaren D66'er heeft in de lijsttrekkersstrijd Lousewies van der 
de politiek vaarwel zegt. En dag later Laan gesteund. De overwinning van Pechtold kan hij aanvankelijk maar  
it  ze zich niet verkiesbaar stelt. In NRC moeilijk accepteren. In twee lange, persoonlijke gesprekken praten  
It  ze de nieuwe politiek leider van D66 Pechtold en Bakker hun meningsverschillen uit en vraagt de lijsttrekker 
e partij heeft gekozen voor de lijn en aan Bakker of hij bij de komende verkiezingen als campagneleider wil 
moet een duidelijke lijn en een duide- optreden. Niet alleen wil Pechtold Bakker graag voor de fractie behouden 

11e bloei te laten komen. Iedereen weet vanwege zijn kennis over economie en financiën, hij wil ook duidelijk 
I type dat opeens van standpunt verail- maken dat er wat hem betreft geen kampen meer bestaan en dat hij ook 
d een paar dagen eerder geïnformeerd bereid is samen te werken met mensen die zich in verleden kritisch over 
:egt "absoluut verrast" te zijn door het hem hebben geuit. '4  
:r Laan. "ik had Lousewies graag op de Zoals gezegd valt de totstandkoming van de kandidatenlijst door de 
tenljst gehad", verzekert hij. Maar vervroegde verkiezingen precies in de zomervakantie. Dat vraagt enige 
r Laan voor de Tweede Kamer te be- creativiteit van de stemadviescommissie. Commissievoorzitter  Kohn- 
over haar vertrek uit de Kamer, stond stamm: "Met sommige kandidaten werd daarom door de delegatie van de 
wel dat je na het verliezen van zo'n  SAC  slechts telefonisch gesproken, waarbij een van hen tijdens het ge- 

als je fractievoorzitter bent." "Het was sprek meldde ergens ver weg op een rots met uitzicht op zee, zon en vis- 
wat Van der Laan erover kwijt wiL °  sersbootjes te zitten." Omdat de opiniepeilingen duidelijk maken dat D66 
kkerschap is al gebleken dat er funda- na de verkiezingen waarschijnlijk met een uiterst kleine fractie in de 
:ijn tussen Pechtold en Van der Laan Tweede Kamer zal terugkeren, maakt het adviseren over de lijstvolgorde 
iarmonieuze samenwerking in de weg in de ogen van Kohnstamm "een niet heel erg dankbare of nuttige 
anderd punten uit ons verkiezingspro- taak."  5  De stemadviescommissie kiest voor vers bloed. Op de advieslijst 
t eens zijn. Maar welke drie worden je worden alle zittende Kamerleden op een lagere plek gezet: Bert Bakker 
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op plaats vijf,  Boris van der Ham op zes en Fatma Koser Kaya op tien. v ordt besloten de zaak "luchtig" op te 
Gezien de actuele opiniepeilingen zijn dit allemaal onverkiesbare plaat- li uk wordt gehandhaafd.'  17  De televisie 
sen. Het verse bloed bestaat uit Ageeth Telleman (voorzitter van de D66- tieprocedure en krijgt geen plek op de  Ii  
afdeling Amsterdam) die direct achter Pechtold op plaats twee van de 
concept-kandidatenlijst staat. Op de derde plaats staat Kajsa 011ongren HET GAAT  ON  
(ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken), op plaats viel- 
staat Mark Sanders (lid van het landelijk bestuur van D66). Het stemad- Laat hij maar lekker vanuit zijn a 
vies doet veel stof opwaaien. Kohnstamm beschrijft in het verslag van de sneerden CDA-collega's tegen de i 
stemadviescommissie met gevoel voor understatement hoe de vernieu- Pechtold in juni aftrad. Lijsttrekker  Pe( 
wing  van de top van de kandidatenlijst tot stand is gekomen. "Doordat en besluit de aftrap van de verkiezings 
Alexander (Pechtold - MvdL) zich begrijpelijkerwijs zorgen maakte over tuin in Wageningen te organiseren. En 
de overlevingskans van de partij en over de mate waarin de nieuwe fractie 5 september naar huize Pechtold af. Me 
daaraan in positieve en beslissende zin zou kunnen bijdragen, wilde hij de achtergrond presenteert Pechtold 
zich ervan vergewissen - na verkiezing als lijsttrekker - dat er tenminste kandidaten van D66. Het is een beetje 
potentieel vernieuwing en versterking van de nieuwe fractie zou plaats ten de humor wel te waarderen en de I 
vinden. Daartoe heeft hij zich in de weken en maanden voorafgaande aan  eel  publiciteit op. 
de sluiting van de kandidaatstelling redelijk intensief verstaan met een Het verkiezingsprogramma is getit 
aantal geïnteresseerden om zich over hen een oordeel te vormen en ge- geschreven door de programmacommis 
vraagd en ongevraagd invloed uit te oefenen op de vraag of zij zich al dan Het is een omvangrijk verkiezingspro 
niet zouden kandideren."  116 liefst 98 pagina's en is daarmee het dik 

Maar de poging van Pechtold om de zittende Tweede Kamerleden op ooit heeft opgesteld. In de inleiding va 
onverkiesbare plaatsen te krijgen, mislukt en het stemadvies van  Kohn-  mocraten dat in de veertig jaar dat de p 
stamm blijkt weinig effectief. Bij de stemming over de kandidatenlijst onveranderd is: "mensen meer te zegge 
brengen de leden van D66 flinke veranderingen aan in de top van de lijst. hoe zij hun eigen land en leven inrichte 
Ondanks alle onvrede en kritiek die de afgelopen jaren te horen is ge- veel zaken waar D66 voor heeft geple 
weest over de zittende Tweede Kamerfractie, zetten de leden de Kamer-  king  is inmiddels de norm: abortus, i 

leden Boris van der Ham op plaats twee en Bert Bakker op plaats drie, maatschappelijk geaccepteerd. Ombudu 
Ageeth Telleman zakt van plaats twee naar plaats vier, Kajsa 011ongren recht voor slachtoffers zijn niet meer 'o 
van drie naar vijf. Fatma Koser Kaya stijgt van tien naar zes.  dig  winkelen wanneer je wilt. Innova 

Overigens doet zich bij het opstellen van de kandidatenlijst ook nog Politieke agenda." Maar, zo staat in hei 
een ludiek 'incident' voor. BNN-presentator Filemon Wesselink heeft  tick  blijft achter bij de snelle ontwikkel 
zich in het kader van het televisieprogramma 'Lijst 0' bij alle politieke Nog steeds is er niets veranderd in de v 
partijen aangemeld als lid en zich bij D66, GroenLinks en de SP kand- zeilen. Des te groter is de verantwoord 
daat gesteld. Hij heeft al een gesprek gehad met de stemadviescommissie. de Politieke agenda te blijven houden. 
waarvan in Lijst 0 beelden zijn uitgezonden. Bij D66 is het echter niet Clende krachten die de ontwikkeling ni 
toegestaan om kandidaat te zijn voor een vertegenwoordigende functie en samenleving proberen tegen te houden 
tegelijkertijd lid te zijn van andere politieke partijen. Dat moetje als kan- \'ing kan iedereen zijn talenten ontplooi 
didaat ook verklaren op het kandidaatstellingsformulier. Wesselink heeft Het programma zoekt duidelijk aa: 
dat formulier ook getekend en dus - ten onrechte - verklaard geen lid ie \  an  D66. "We gaan terug naar onze wo 
zijn van andere partijen. Het landelijk bestuur van D66 besluit aanvanle in het verkiezingsprogramma te lezen. 
lijk om Wesselink van de kandidatenlijst te schrappen wegens overtreding bron. Democratie zit in onze genen. In 
van de regels. Na intern beraad komt het bestuur echter op dit besiri \ Cel te weinig veranderd. Onderhoud 
terug. Omdat het om een ludieke actie van een televisieprogramma gaat. 1.1 zijn de vrijdenkers van de politiek. 
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op zes en Fatma Koser Kaya op tien, wordt besloten de zaak "luchtig" op te vatten. De kandidatuur van Wesse- 
zijn dit allemaal onverkiesbare plaag link wordt gehandhaafd.  117  De televisiemaker sneuvelt echter bij de selec- 
eeth Telleman (voorzitter van de D66 tieprocedure en krijgt geen plek op de kandidatenlijst. 

,chter Pechtold op plaats twee van de 
de derde plaats staat Kajsa 011ongren  HET GAAT OM MENSEN 

Economische Zaken), op plaats Vier 
ndelijk bestuur van D66). Het stenmcl- Laat hij maar lekker vanuit zijn achtertuin campagne gaan voeren, 
stamm beschrijft in het verslag van de sneerden CDA-collega's tegen de media nadat toenmalig minister 
voor understatement hoe de ver11ieu Pechtold in juni aftrad. Lijsttrekker Pechtold vindt dat wel een goed idee 

enlijst tot stand is gekomen. "Doordat en besluit de aftrap van de verkiezingscampagne van D66 in zijn achter- 
t begrijpelijkerwijs zorgen maakte over tuin in Wageningen te organiseren. En dus reizen diverse journalisten op 
1 over de mate waarin de nieuwe fractie 5 september naar huize Pechtold af. Met de schommel van de kinderen op 
Le zin zou kunnen bijdragen, wilde hij de achtergrond presenteert Pechtold het verkiezingsprogramma en de 
ezing als lijsttrekker - dat er tenminste kandidaten van D66 Het is een beetje een gok, maar de journalisten we- 
Icing van de nieuwe fractie zou plaats ten de humor wel te waarderen en de ludieke actie levert de democraten 
e weken en maanden voorafgaande aan veel publiciteit op. 
tig redelijk intensief verstaan met een Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Het gaat om mensen' en is 
ver hen een oordeel te vormen en ge- geschreven door de programmacommissie onder leiding van Joris  Backer.  
e oefenen op de vraag of zij zich al dan [-Jet is een omvangrijk verkiezingsprogramma geworden: het telt maar 

liefst 98 pagina's en is daarmee het dikste verkiezingsprogramma dat D66 
m de zittende Tweede Kamerleden op ooit heeft opgesteld. In de inleiding van het programma schrijven de de- 
mislukt en het stemadvies van  Kohn-  mocraten dat in de veertig jaar dat de partij nu bestaat, de missie van D66 
de stemming over de kandidatenlijst onveranderd is: "mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en 

eranderingen aan in de top van de lijst. hoe zij hun eigen land en leven inrichten." De democraten stellen vast dat  
lie  de afgelopen jaren te horen is ge- veel zaken waar D66 voor heeft gepleit, zijn gerealiseerd: "zelfbeschik- 
tmerfractie, zetten de leden de Kamer-  king  is inmiddels de norm: abortus, euthanasie en homohuwelijk zijn 
ts twee en Bert Bakker op plaats drie. maatschappelijk geaccepteerd. Ombudsman, patiëntenrechten en spreek- 
twee naar plaats vier, Kajsa 011ongren 'echt voor slachtoffers zijn niet meer weg te denken. Je kunt tegenwoor- 
ya stijgt van tien naar zes.  dig  winkelen wanneer je wilt. Innovatie en duurzaamheid staan op de 
stellen van de kandidatenlijst ook nog politieke agenda." Maar, zo staat in het verkiezingsprogramma, "de poli- 
-presentator Filemon Wesselink heeft tiek blijft achter bij de snelle ontwikkeling van de moderne samenleving. 
mprogramma 'Lijst 0' bij alle politieke Nog steeds is er niets veranderd in de verhouding tussen burgers en geko- 
bij D66, GroenLinks en de SP kandi- zenen. Des te groter is de verantwoordelijkheid van D66 om dit punt op 
ek gehad met de stemadviescommissie. de politieke agenda te blijven houden. Bovendien zijn er nieuwe behou- 
itgezonden. Bij D66 is het echter niet dende krachten die de ontwikkeling naar een werkelijk open en sociale 
or een vertegenwoordigende functie en samenleving proberen tegen te houden. En alleen in een open samenle- 
politieke partijen. Dat moet je als kan- ving kan iedereen zijn talenten ontplooien."'  8  
laatstellingsformulier. Wesselink heeft Het programma zoekt duidelijk aansluiting bij de geboortepapieren 
- ten onrechte - verklaard geen lid te van D66. "We gaan terug naar onze wortels. Terug naar de basis", zo valt 

lijk bestuur van D66 besluit aanvanke- in het verkiezingsprogramma te lezen. "Vrijzinnigheid is onze inspiratie- 
nljst te schrappen wegens overtreding bron. Democratie zit in onze genen. In de relatie overheid-burger is nog 

:omt het bestuur echter op dit besluit veel te weinig veranderd. Onderhoud aan de democratie is uitgebleven. 
tctie van een televisieprogramma gaat. Wij zijn de vrijdenkers van de politiek. Het wordt weer tijd om gevestig- 
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de structuren open te breken. Nieuwe vormen van directe democratie in te 1)66 wil kansen bieden aan de  'outside  
voeren. Zodat er ruimte en invloed komt. Voor mensen. En niet alleen en het afschaffen van "belastingvoor 
voor de mensen die het toevallig getroffen of goed voor elkaar hebben, die ooit nuttig en goed bedoeld wan 
Voor iedereen, jong en oud, arm en rijk."119  Het centrale thema in het wrichten en vooral gevestigde belange 
verkiezingsprogramma is "vrijheid en vrijzinnigheid". Daarnaast verzet- van zijn het verhogen van de AOW-lee 
ten de democraten zich in het programma tegen behoudzucht en regenten  an  het systeem van hypotheekrenteai 
die vernieuwing tegenhouden, omdat daarmee gevestigde belangen wor- jaren een taboe is, en het hervormen va 
den verdedigd en nieuwkomers (lees: jongeren) geen kans krijgen. De 
democraten creëren een tegenstelling tussen 'outsiders' en 'insiders' die "Het hele stelsel van renteaftrek v 
in de jaren die volgen een rode draad zal \ljven vormen in de profilering huurders heeft de woningmarkt ond 
van de partij en die duidelijk is gericht op het binden van jongeren aan maakt. Het is op den duur onhoudba 
D66. en sociale ontwikkeling. Het houdt ir 

situatie en maakt onbeweeglijk. Dit 
"Er zijn nieuwe regenten. Mensen die de huidige verwarring aangrij- het al goed hebben en belemmert jor 
pen om voor elkaar te krijgen wat ze al jaren willen: meer controle en zelfde geldt op de arbeidsmarkt. Last 
meer toezicht. Die met regeltjes komen die zijn gebaseerd op wan- beschermt de langstzittende. En het 
trouwen in plaats van vertrouwen. Regeltjes die onze burgerlijke vrij- van cao's doet geen recht aan vers 
heden onder druk zetten en onze privacy schenden. Regeltjes die ont- lemmert een gezonde groei en natuui 
plooiing van talent, ondernemerschap en leven naar eigen goeddunken en remt de innovatie. De vergaande 
in de weg staan. Die schijnveiligheid creëren terwijl ze onze vrijheden  rig  om mensen in dienst te nemen. 
aantasten. Die grenzen willen sluiten, terwijl wij de globalisering als voor jonge mensen. Daarom wil D6 
een uitdaging verwelkomen. En Europa als ons binnenland beschou- de arbeidsmarkt flexibiliseren."  2' 
wen. Veel mensen willen graag alles bij het oude houden. Ze blijven 
zitten waar ze zitten en beschouwen hun positie als heilig. Ze denken Met dit soort onderwerpen, naast onde 
niet aan de volgende generaties of aan de rest van de wereld. Ze slui- kiezingsprogramma een prominente p1 
ten anderen uit van wat zij zelf verworven hebben. Bang om te verlie- cratie, presenteert D66 zich als een I 
zen wat ze hebben. Hun goede baan, hun mooie huis, hun verzekerde opvallende punten in het verkiezingspr 
pensioen. Heel begrijpelijk. Maar het gevolg van die angst is dat ze dooi om de lerarensalarissen met tien 
anderen geen toegang willen verlenen. Tot de arbeidsmarkt, de wo- van de MAVO, invoering van een gr 
ningmarkt. Tot ons land en tot Europa. Te veel zitnu op slot. Het  on-  granten, afschaffing van de identificati 
derwijs en de zorg. De sociale verzekeringen en de pensioenmarkt ca en het vervangen van de twaalf pr( 
Ook internationaal: de rijke landen willen niet delen en verlenen geen oude D66-wensen als afschaffing van 
toegang tot hun markten aan de armere landen. Overal worden geves- het referendum hebben weer een plek 
tigde belangen ten koste van nieuwkomers verdedigd. En het gevolg is kregen. Tijdens het partijcongres op 7 
groeiende tegenstellingen tussen jong en oud, arm en rijk. En dat leidt DÔG liet verkiezingsprogramma definil 
tot conflicten die wij niet willen en die ook niet nodig zijn. Insiders enkele wijzigingen door. De democr,  
tegenover nieuwkomers: dat is de nieuwe tegenstelling. Wij willen dat gratis wordt, maar dat ouders een kim 
iedereen een eerlijke en gelijke kans krijgt om zich te ontwikkelen en Schaffen van reclame op de publieke 1 

te ontplooien. Daarom zijn wij tegen de behoudzucht van de belan- granima geschrapt en het verlenen van 
genbehartigers, links en rechts. Tegen het egoïsme van de populisten, cedeerde asielzoekers, dat niet in het c 
links en rechts." 120 door de leden wel in opgenomen. 
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we vormen van directe democratie in te D66 wil kansen bieden aan de 'outsiders', door "barrières weg te nemen" 
ed komt. Voor mensen. En niet alleen en het afschaffen van "belastingvoordelen en beschermingsconstructies 
getroffen of goed voor elkaar hebben, die ooit nuttig en goed bedoeld waren, maar inmiddels de markt ont- 
en rijk."119  Het centrale thema in bet yrichten en vooral gevestigde belangen beschermen". Voorbeelden daar- 

d en vrijzinnigheid". Daarnaast verzet- van zijn het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en het hervormen 
gramma tegen behoudzucht en regenten van het systeem van hypotheekrenteaftrek, wat in politiek-Den Haag al 
idat daarmee gevestigde belangen wor- jaren een taboe is, en het hervormen van de arbeidsmarkt. 
(lees: jongeren) geen kans krijgen. De  
ling  tussen 'outsiders' en 'insiders' die "Het hele stelsel van renteaftrek voor eigenaren en subsidies voor 
'aad zal blijven vormen in de profilering huurders heeft de woningmarkt ondoorzichtig en ontoegankelijk ge- 
gericht op het binden van jongeren aan maakt. Het is op den duur onhoudbaar en remt de economische groei 

en sociale ontwikkeling. Het houdt mensen vast in hun woon- en leef- 
situatie en maakt onbeweeglijk. Dit systeem bevoordeelt degenen die 

;en die de huidige verwarring aangrij- het al goed hebben en belemmert jonge mensen om in te treden. Het- 
at ze al jaren willen: meer controle en zelfde geldt op de arbeidsmarkt. Last in, first out is zo'n principe. Het 
s komen die zijn gebaseerd op wan- beschermt de langstzittende. En het algemeen verbindend verklaren 
n. Regeltjes die onze burgerlijke vi'ij- van cao's doet geen recht aan verschillen tussen bedrijven. Het  be- 

e  privacy schenden. Regeltjes die out- lemmert een gezonde groei en natuurlijke ontwikkeling van bedrijven 
schap en leven naar eigen goeddunken en remt de innovatie. De vergaande ontslagbescherming maakt huive- 
heid creëren terwijl ze onze vrijheden  rig  om mensen in dienst te nemen. Het gevolg is karige contracten 

luiten, terwijl wij de globalisering als voor jonge mensen. Daarom wil D66 het ontslagrecht aanpakken en 
iEnrpa als ons binnenland beschou- de arbeidsmarkt flexibiliseren. „121 
alles 'bij het oude houden. Ze blijven 

iwen hun positie als heilig. Ze denken Met dit soort onderwerpen, naast onderwijs (dat net als in het vorige ver- 
of aan de rest van de wereld. Ze sin i- kiezingsprogramma een prominente plaats inneemt), innovatie en demo- 

verworven hebben. Bang om te verlie- eratie, presenteert D66 zich als een hervormingsgezinde partij. Andere 
baan, hun mooie huis, hun verzekerde opvallende punten in het verkiezingsprogramma zijn onder meer het plei- 
sar het gevolg van die angst is dat ze dooi om de lerarensalarissen met tien procent te verhogen, herinvoering 
erlenen. Tot de arbeidsmarkt, de v 0- van de MAVO, invoering van een green card-systeem voor arbeidsmi- 
Europa. Te veel zit nu op slot. Het nu- granten, afschaffing van de identificatieplicht, een rookverbod in de hore- 

verzekeringen en de pensioenmarkt ca en het vervangen van de twaalf provincies door vier landsdelen. Ook 
den willen niet delen en verlenen geen oude D66-wensen als afschaffing van de Eerste Kamer en invoering van 
armere landen. Overal worden geves- liet referendum hebben weer een plek in het verkiezingsprogramma ge- 

uuwkomers verdedigd. En het gevolg is kregen. Tijdens het partijcongres op 7 oktober 2006 stellen de leden van 
i jong en oud, arm en rijk. En dat leidt D66 het verkiezingsprogramma definitief vast. Wel voeren de leden nog 
n en die ook niet nodig zijn. Insiders enkele wijzigingen door. De democraten willen dat kinderopvang niet 
Ie nieuwe tegenstelling. Wij willen dal gratis wordt, maar dat ouders een kindgebonden budget krijgen. Het af- 
kans krijgt om zich te ontwikkelen cii schaffen van reclame op de publieke televisiezenders wordt uit het pro- 
tegen de behoudzucht van de be1an gramma geschrapt en het verlenen van een generaal pardon aan uitgepro- 

Tegen het egoïsme van de populisteui, cedeerde asielzoekers, dat niet in het concept-programma stond, wordt er 
door de leden wel in opgenomen. 
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BUCKLER  lopen jaren heeft geblunderd, dat de p 
D66 niet meer te vertrouwen is en dat 

Ondanks de zwakke positie van D66 hebben de democraten het handha- nemen zijn. Ook in de media en door 
ven van de huidige zes zetels in de Tweede Kamer als doelstelling voor die manier weggezet en wordt er smi 
de komende verkiezingscampagne.  122  Uit onderzoek van TNS NIPO vorden campagnemedewerkers meew 
blijkt dat dat voor de democraten ook meteen het maximaal haalbare is. zullen stemmen idem dito. D66 is i 
Volgens het onderzoeksbureau moeten de democraten het in 2003 ge- biermerk  Buckler  is sinds een grap vat 
claimde onderwerp onderwijs ook nu hoog op de agenda zetten. Van de iiiemand durft er nog voor uit te komei 
potentiële D66-stemmers vindt maar liefst 96 procent dit thema belangrijk ke campagne, waarin de democraten di 
bij het bepalen van zijn of haar stem en de verwachting is dat de andere (Ie keuzes die ze hebt gemaakt en de 
partijen zich minder op dit thema zullen profileren. Ook onderwerpen eigen verhaal vertellen') helpt in zo'n 
waar D66 traditioneel mee wordt geassocieerd (democratie) en onderwer- zetels die ze aan de vooravond van de 
pen waar de partij recent mee in het nieuws is gekomen (integratiebeleid, democraten weten dus wat hen te doen 
Waddenzee) blijken voor potentiële D66-stemmers redenen om op 22 ne moeten voeren. 
november voor D66 te kiezen. Lijsttrekker Pechtold wordt geadviseerd Maar half augustus, drie maanden 
om zowel "het politieke bedrijf ter discussie te stellen en alternatieven geen campagneplan, geen campagnesti 
aan te dragen" als zich op te stellen als ervaren politicus. Gezaghebbend geen campagneleider. Daar moet sne, 
en 'luis in de pels' tegelijk dus. De D66-lijsttrekker wordt volgens het überhaupt nog iets van een campagne 
onderzoek door potentiële D66-stemmers niet gezien als 'politieke bui- later is er meer duidelijkheid. Lijsttr 
tenstaander', zoals Geert Wilders (die in werkelijkheid overigens ook gevraagd om campagneleider te worde 
geen buitenstaander is), maar door de rest van het electoraat wel. TNS in een 'politieke regiegroep' de centi 
NIPO adviseert D66 "naast de nadruk op de inhoud, een zeer nadrukke- Omdat Van der Laan niet als nummer 
lijke toon aan te slaan in de campagne". Aan het programma van D66 ligt (Ie vrees voor interne conflicten afg 
het niet, stellen de onderzoekers, "veel kiezers vinden belangrijk wat D66 "daarvoor niet meer noodzakelijk" g 
belangrijk vindt". Maar het imago van een consistente, betrouwbare partij groep is er een 'kernteam' gevormd, 1 
moet worden hersteld. 123 - campagneleider Bakker, campagneadvi 

Dat advies kunnen de democraten maar beter ter harte nemen, want na Roy Kramer, directeur van het lan 
alles wat er is gebeurd, zullen maar weinig mensen op 22 november op Peehtold's persoonlijke woordvoerdei 
D66 stemmen omdat de partij in het kabinet zoveel goede dingen heeft naast is er een team vrijwilligers. 
gedaan of omdat D66 de afgelopen jaren zoveel heeft bereikt. De demo- Wat opvalt in de samenstelling v 
craten voeren onvermijdelijk campagne in het licht van de gebeurtenissen totale afwezigheid van het landelijk b 
van het afgelopen jaar: het aftreden van  Thom  de Graaf (en het voorlopi- 'liet of nauwelijks bij de besluitvorm 
ge einde van de democratische vernieuwing), de moeizame verhouding campagneleider, de vormgeving van  de 
met het kabinet, het dramatische Uruzgandebat, de openlijke strijd om het sehe keuzes: het bestuur wordt overal I 
leiderschap en de val van het kabinet. Voor veel mensen heeft D66 er  eel' tie  van de bestuursleden, niet in de la 
puinhoop van gemaakt. In de peilingen blijft er vrijwel niets van de partij Maar het landelijk bestuur is er zelf ni 
over en de vraag wordt opgeworpen of D66 niet maar beter kan worden betekenis speelt. Dales en zijn bestuui 
opgeheven. Pechtold moet het licht maar uitdoen. D66 staat "stabiel op houden en gemeend slechts een rol op 
een extreem laag niveau", schrijft NRC Handelsblad. ' 24  01 te kannen spelen, want door de ma 

D66 beschikt over een partijprogramma met tal van goede ideeën en Jaar m de partijtop is gevoerd, is het 
voorstellen en zelf weten D66'ers ook wel waarin ze zich onderscheiden geraakt dat hun weinig ruimte wordt g 
van andere partijen, maar de partij slaagt er al jaren niet meer in om de 1let landelijk bestuur bestaat uit vrjw 
kiezers daarvan te overtuigen. De meeste kiezers vinden dat D66 de afge- Celi avond bij elkaar zitten. Tegen de  ii  
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JCKLER lopen jaren heeft geblunderd, dat de partij zichzelf heeft verloochend, dat 
D66 niet meer te vertrouwen is en dat de democraten niet meer serieus te 

)66 hebben de democraten het handlia nemen zijn. Ook in de media en door andere partijen wordt de partij op 
de Tweede Kamer als doelstelling ç- die manier weggezet en wordt er smalend over D66 gedaan. Op straat 
ne.  122  Uit onderzoek van TNS NJPo worden campagnemedewerkers meewarig aangekeken, wie zegt D66 te 
ook meteen het maximaal haalbare is. sullen stemmen idem dito. D66 is in deze verkiezingscampagne wat 

rioeten de democraten het in 2003 biermerk  Buckler  is sinds een grap van cabaretier Youp van 't Hek: bijna 
nu hoog op de agenda zetten. Van de niemand durft er nog voor uit te komen D66 te stemmen. Een inhoudelij- 

tar liefst 96 procent dit thema belangrijk  Ire  campagne, waarin de democraten de kiezer proberen te overtuigen van 
tem en de verwachting is dat de andere de keuzes die ze hebt gemaakt en de dingen die ze hebben bereikt ('je 
ia zullen profileren. Ook onderwerpen eigen verhaal vertellen') helpt in zo'n situatie niet. Dan haalt D66 de twee 
geassocieerd (democratie) en onderwei- zetels die ze aan de vooravond van de campagne in de peilingen heeft. De 
let nieuws is gekomen (integratiebeleid. democraten weten dus wat hen te doen staat: ze zullen een imagocampag- 
iële D66-stemmers redenen om op 22 ne moeten voeren. 
'ijsttrekker Pechtold wordt geadviseerd Maar half augustus, drie maanden voor de verkiezingen, is er nog 
Ier discussie te stellen en alternatieven geen campagneplan, geen campagnestrategie, geen campagnestructuur en 
en als ervaren politicus. Gezaghebbend geen campagneleider. Daar moet snel verandering in komen, wil D66 
De D66-lijsttrekker wordt volgens het Überhaupt nog iets van een campagne kunnen voeren. Een paar weken 
temmers niet gezien als 'politieke bui- later is er meer duidelijkheid. Lijsttrekker Pechtold heeft Bert Bakker 
s (die in werkelijkheid overigens ook gevraagd om campagneleider te worden. De oorspronkelijke opzet, waar- 
or de rest van het electoraat wel.  TN  in een 'politieke regiegroep' de centrale regie voert, wordt losgelaten. 
druk op de inhoud, een zeer nadrulcke- Omdat Van der Laan niet als nummer twee op de kandidatenlijst staat, is 
Igne". Aan het programma van D66 ligt de vrees voor interne conflicten afgenomen en wordt de regiegroep 
'veel kiezers vinden belangrijk wat D66 "daarvoor niet meer noodzakelijk" gevonden. In plaats van een regie- 
van een consistente, betrouwbare partij groep is er een 'kemteam' gevormd, bestaande uit lijsttrekker Pechtold, 

campagneleider Bakker, campagneadviseur Herbert-Jan Hiep, voorlichter 
ten maar beter ter harte nemen, want na Roy Kramer, directeur van het landelijk bureau Aletta Hekker en 
ar weinig mensen op 22 november op Pechtold's persoonlijke woordvoerder Annelou van Egmond.  125  Daar- 
het kabinet zoveel goede dingen heeft naast is er een team vrijwilligers. 
n jaren zoveel heeft bereikt. De demo- Wat opvalt in de samenstelling van de campagneorganisatie is de 
agne in het licht van de gebeurtenissen totale afwezigheid van het landelijk bestuur van D66. Het bestuur wordt 
n van  Thom  de Graaf (en het voorlopi- niet of nauwelijks bij de besluitvorming betrokken. De keuze voor de 
emieuwing), de moeizame verhouding campagneleider, de vormgeving van de campagneorganisatie, de strategi- 
Jruzgandebat, de openlijke strijd om het sche keuzes: het bestuur wordt overal buiten gehouden. Tot grote frustra- 
net. Voor veel mensen heeft D66 er een  tie  van de bestuursleden, niet in de laatste plaats partijvoorzitter Dales. 
Lngen blijft er vrijwel niets van de partij Maar het landelijk bestuur is er zelf mede debet aan dat ze geen rol van 
>en of D66 niet maar beter kan worden betekenis speelt. Dales en zijn bestuur hebben zich te lang afzijdig ge- 
ht  maar uitdoen. D66 staat "stabiel op houden en gemeend slechts een rol op de achtergrond te hoeven spelen. 126 
ATRC Handelsblad.' 24  Of te kfinnen spelen, want door de machtsstrijd die in de afgelopen drie 
ogramma met tal van goede ideeën en jaar in de partijtop is gevoerd, is het bestuur er inmiddels aan gewend 
ook wel waarin ze zich onderscheiden geraakt dat hun weinig ruimte wordt geboden. Bestuurslid Mark Sanders: 

ij slaagt er al jaren niet meer in om de "Het landelijk bestuur bestaat uit vrijwilligers die eens in de twee weken 
meeste kiezers vinden dat D66 de afge- een avond bij elkaar zitten. Tegen de informatievoorsprong van fractiele- 
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den en bewindslieden is geen kruit gewassen. Als ze je er buiten willen 
houden, sta je erbuiten.i27  Het landelijk bestuur heeft zich gaandeweg 
geschikt in haar rol als verantwoordelijke partij voor de organisatie, zon-
der invloed op de politieke koers. Maar bestuursleden worden wel voort-
durend aangesproken op de keuzes die door de Tweede Kamerfractie en 
de politieke gezichten van de partij worden gemaakt. Dit heeft bij som-
mige bestuursleden tot veel ergernis geleid: ze hebben het gevoel mede 
verantwoordelijk te worden gehouden voor besluiten waar ze niet achtel-
staan en hebben geen zin om het gedrag van de fractie steeds goed te 
praten.  128  In de machtsstrijd die aan de verkiezingscampagne vooraf is 
gegaan, is het landelijk bestuur volstrekt onmachtig geweest om zaken in 
goede banen te leiden. Vervolgens heeft lijsttrekker Pechtold de recie 
naar zich toe getrokken en daarbij heeft hij voornamelijk mensen van 
buiten het landelijk bestuur om zich heen verzameld, waardoor het be-
stuur buitenspel is komen te staan. Dat laat onverlet dat het de taak van 
het partijbestuur is om de vereniging D66 te besturen. Tot de verantwoor-
delijkheden die dat met zich meebrengt behoort ook het organiseren ' au 
verkiezingscampagnes. Maar het bestuur is naar de marge verdrongen en 
zal tot aan de verkiezingen onmachtig blijven. 

In de media is D66 ondertussen nauwelijks zichtbaar. Pechtold staat 
voor een onmogelijke taak. Hij is de 'lijsttrekker van de partij die ni is-
schien wel verdwijnt'. Na de verkiezingen wacht naar alle waarschijnlijk-
heid op z'n best een marginale rol in de oppositie. Pechtold's nachtmer-
riescenario: straks in zijn eentje voor D66 in de Tweede Kamer zitten 
Ondanks de sombere vooruitzichten doet de partij er alles aan om een 
definitieve ondergang af te wenden en een optimistische, aandachttrek-
kende campagne te voeren. Als positionerende slogan wordt gekozen 
voor 'eigenzinnig liberaal' (bedacht door het marketingbureau Ns). 
Deze slogan komt terug op de groene campagneposters, één met de beel-
tenis van lijsttrekker Pechtold en een aantal andere met teksten als 'Ei- 
genlijk bent u een D66'er' en '30% van u stemde ooit D66. Waarom ei-
genlijk?'. Het gedurfde 'Wie stemt er nou op een zinkend schip?' wordt 
te riskant gevonden en valt af. ('Eigenlijk bent u een D66'er' wordt in 
2010 verkozen tot de op één na beste politieke campagneslogan ooit, na 
'At  your  service' van de LPF). 

Op 18 oktober 2006 geeft lijsttrekker Pechtold in Leiden de aftrap 
voor de verkiezingscampagne van de democraten. Het zaaltje boven café 
d'Oude Harmonie is alleen gevuld met leden van de lokale afdeling ei] 
wat campagnemensen. De media schitteren door afwezigheid. Bij de 
campagnestart maakt Pechtold duidelijk waar 'zijn' D66 voor staat: een 
open, transparant en vrijzinnig Nederland. 

OM DE ERFE  

"Politieke partijen -- en helaas niet all 
in een integratiepolitiek die louter gebt 
zijn niet verder gekomen dan inburger: 
tiedag. En we gebruiken vooral veel re 
genover Nederlanders zetten; maar ve 
derheid van de moslims in Nederland N 

Wist u dat de helft van de jongeren in 
selie minderheid behoort? Wist u dat j 
zo vaak werkloos zijn als autochtone j 
nitval zonder startkwalificatie op vijftie 
jongeren nog veel hoger en dat de uitva 
tijd verdubbeld is. Wist u dat Antiliani 
zijn als allochtonen. En Marokkanen z 
Se, vIarokkaanse en Antilliaanse huish 
laag inkomen hebben dan autochtone 
duidelijk: we moeten oppassen dat w 
achterlaten. Dat is slecht voor die me 
criminalisering en radicalisering. Acce 
in ons land als een gegeven. Accepteei 
ons land als een gegeven. 

Nederland moet van het slot; open en 
dan scholing en werk, hoe belangrijk c 
dat mensen anders mogen zijn. Erkeni 
waarde hebben. Erkennen dat het tijc 
ruimte voor diversiteit. Dat accepteren 
tuur. Dé Nederlander' bestaat al lang 
Jus'-generatie is van lang geleden. Ie 
schept ook de ruimte die we nodig he 
Van andere culturen. Die de weg effenet 
gerscllap. Dat vereist politieke durf die 
tionaal populistisch behagen van groepe 

In welk land leven we eigenlijk. In w 
Ven? Is dit echt het land geworden waa 
rood van schaamte wordt bij het woot 
binnenland zich druk maakt over de tc 
land waarin de demonisering van Fortu 
de demonisering van al die mensen van 
land proberen volkomen legaal een go 
Wen? Is dit het land waar Donner het  lit  
de ChristenUnje censuur wil op muziek) 
\\ ilders  de boerka wil verbieden en d 
bent Volgt alsof emancipatie ooit va 
legd? Of is dit het land van de canon, dt 
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it  gewassen. Als ze je er buiten willen politieke partijen - en helaas niet alleen op uiterst rechts vluchten 
Landelijk bestuur heeft zich gaande- een integratiepolitiek die louter gebaseerd is op wij-zij denken. We 
rdeljke partij voor de organisatie, zijn niet verder gekomen dan inburgeringcursussen en een naturalisa- 
Maar bestuursleden worden wel voort tiedag. En we gebruiken vooral veel retoriek. Waarbij we moslims te- 
s die door de Tweede Kamerfractie en genover Nederlanders zetten; maar vergeten dat de overgrote meer- 
tij worden gemaakt. Dit heeft bij  so  derheid van de moslims in Nederland Nederlander Is. 
nis geleid: ze hebben het gevoel  merle  Wist u dat de helft van de jongeren in onze grote steden tot een etni- 
Liden voor besluiten waar ze niet achter  sche minderheid behoort? Wist u dat jonge allochtonen bijna dubbel 
t gedrag van de fractie steeds goed te zo vaak werkloos zijn als autochtone jongeren? Wist u dat de school- 
aan de verkiezingscampagne vooraf is uitval zonder startkwalificatie op vijftien procent ligt en bij allochtone 
)lstrekt onmachtig geweest om zaken ijl  jongeren nog veel hoger en dat de uitval onder brugklassers in vijfjaar 
ns heeft lijsttrekker Pechtold de regie tijd verdubbeld is. Wist u dat Antilianen drie maal zo vaak werkloos 
Lui heeft hij voornamelijk mensen van zijn als allochtonen. En Marokkanen zelfs vier keer! Wist u dat Turk- 
zich heen verzameld, waardoor het be- se, Marokkaanse en Antilliaanse huishoudens vier maal zo vaak een 
i. Dat laat onverlet dat het de taak-  van laag inkomen hebben dan autochtone huishoudens. De boodschap is 
ng D66 te besturen. Tot de verantw oor- duidelijk: we moeten oppassen dat we geen grote groepen mensen 
brengt behoort ook het organiseren \Ltl achterlaten. Dat is slecht voor die mensen. Het leidt tot uitsluiting, 
bestuur is naar de marge verdrongen en criminalisering en radicalisering. Accepteer de diversiteit van culturen 
htig blijven, in ons land als een gegeven. Accepteer de diversiteit van culturen in 
en nauwelijks zichtbaar. Pechtold staat ons land als een gegeven. 

de 'lijsttrekker van de partij die mis- Nederland moet van het slot; open en transparant. Integratie is meer 
iezingen wacht naar alle waarschijnlijk- dan scholing en werk, hoe belangrijk ook. Integratie is ook erkennen 
1 in de oppositie. Pechtold's nachtmer- dat mensen anders mogen zijn. Erkennen dat verschillen een meer- 
voor D66 in de Tweede Kamer zitten. waarde hebben. Erkennen dat het tijd kost. Ruimte voor verschil, 
ten doet de partij er alles aan om een ruimte voor diversiteit. Dat accepteren we ook binnen onze eigen cul- 
en en een optimistische, aandachttrek- tuur. 'Dé Nederlander' bestaat al lang niet meer. De 'aardappels met 
positionerende slogan wordt gekozen jus'-generatie is van lang geleden. Iedere identiteit evolueert. Dat 
cht door het marketingbureau N=5). schept ook de ruimte die we nodig hebben voor begrip en erkenning 
ene campagneposters, één met de bed- van andere culturen. Die de weg effenen naar een kosmopolitisch  bur- 
een aantal andere met teksten als 'Ei-  gerschap. Dat vereist politieke durf die verder reikt dan het louter na- 
% van u stemde ooit D66. Waarom ei- tionaal populistisch behagen van groepen in onze samenleving.  
it  er nou op een zinkend schip?' wordt In welk land leven we eigenlijk. In welk land willen we eigenlijk le- 
Eigenlijk bent u een D66'er' wordt in ven? Is dit echt het land geworden waar de premier in het buitenland 
este politieke campagneslogan ooit, ra rood van schaamte wordt bij het woord homohuweljk, maar in het 

binnenland zich druk maakt over de toekomst van  Lingo?  Is dit het 
rttrekker Pechtold in Leiden de aftrap land waarin de demonisering van Fortuyn daarna is omgeslagen naar 
de democraten. Het zaaltje boven café de demonisering van al die mensen van andere herkomst die in Neder- 

d met leden van de lokale afdeling en land proberen volkomen legaal een goed, een beter leven op te bou- 
schitteren door afwezigheid. Bij de wen? Is dit het land waar  Dormer  het liefst Madonna wil verbieden en 

ideljk waar 'zijn' D66 voor staat: een de ChristenUnie censuur wil op muziekvideo's? Het land waarin Geert 
Ierland. Wilders de boerka wil verbieden en de meerderheid van de Kamer 

hem volgt - alsof emancipatie ooit van buitenaf kan worden opge- 
legd? Of is dit het land van de canon, dat overzicht van de Nederland- 
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D66 de moeite waard is) blijft volledij 
voor zover de boodschap van Pechtold 
en de peilingen blijven slecht. 

Eén van de oorzaken waarom D66 
campagne te voeren, is het 'gat' tusser 
beeld dat het electoraat van de partij h 
de partij die haar geloofwaardigheid  hi  
geen rol van betekenis speelt. D66 be 
zowel vanuit het perspectief van de k: 
partij wordt dat onvoldoende erkend. 
\oerder Annelou van Egmond. Ook zij 
ke opinie over D66 haaks staat "op de r 
positie werd gedacht. Zowel bij de zitt 
het actieve kader heerste de opvatting 
gen op het opereren van D66 in de laat 
veer recht gezet zou kunnen worden. I 
eigen achterban heeft vervreemd, was 
stelbaar'. Teveel wordt nog gedacht da 
nodig is om onze positie terug te krj 
vertrouwen in de eigen (inhoudelijke) 1 
D66-kader ziet de partij nog altijd als 
regeringservaring, die ook in de toekol 
ven spelen. Sterker nog: bij het D66-ka 
daar 'recht' op heeft. In werkelijkheid 
zingen überhaupt gaat overleven. De g 
wezig) en werkwijze falen. De partij i 
campagne verandering te brengen in d 
en het beschadigde imago van de afgel 
aan alles: organisatorisch draagvlak, gi 
bovenal, professionaliteit, kennis en exi 

Een maand voor de verkiezingen st 
seling op nul zetels. Dat is in de gesc 
keer eerder gebeurd: in 1974, toen de 
verdeeldheid ten onder te gaan. De pa 
nanwemood Ruim drie decennia later i 
eerstkomende verkiezingen wel zal ov 
Peilingen weliswaar weer één tot drie z 
er donkere wolken boven de democrati 
vragen mensen zich hardop af wat ergei 
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se geschiedenis waaruit blijkt wat een fantastisch land we waren? 
Opener, vrijer en toleranter dan welk ander land ter wereld ook - en ik 
was er trots op! Maar dat land is van gisteren. Kwijtgeraakt. Kwijt-
gemaakt in de dagelijkse vernedering van minderheden, kwijt in de 
angst voor morgen, voor alles wat anders is, voor Europa, voor China 
en India. Of vooral bang voor elkaar? Is dit echt het land geworden 
waar de verkiezingen worden beslist in de race tussen  fear  en  greed?  
Of is er ook nog zoiets als  future  en  faith?  

Er moet toch meer zijn dan Balkenende versus Bos? We hadden toch 
ook nog idealen? Hoe cool is het om strategisch te stemmen? Balken-
ende of Bos. Bos of Balkenende. ik zeg u: als u nog idealen hebt, stern 
dan op D66. Stem op D66 als u ook vindt dat Nederland op slot zit en 
dat we onszelf daarmee in de voet schieten. Stem op D66 als u zich 
buitenstaander voelt, ook al draagt u nog zoveel bij aan onze samenle-
ving. Stem ook op D66 als u behoort tot de insiders, de mensen met 
toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt, tot de woningmarkt en 
tot het publieke bestuur maar u zich eigenlijk geneert voor de manier 
waarop uw wereld wordt afgeschermd. Stem op D66 als u een open. 
transparant en vrijzinnig Nederland wilt."129  

Pechtold zet bij de Kamerverkiezingen van 22 november dus in op het 
behoud van de huidige zes zetels. "Dat is een goede basis om verder ie 
kunnen," zegt hij aan het begin van de verkiezingscampagne.  130  Vol goe-
de moed trekt de lijsttrekker met zijn campagneteam het land in om de 
kiezers op te zoeken. Pechtold: "Noem het ouderwets maar ik geloof 
heilig in deze manier van campagne voeren. Gewoon met een stapel fol-
ders bij een station of een winkelcentrum gaan staan, vrolijke groene 
D66-das om, en dan maar zien wat er gebeurt. Veel mensen willen graag 
een gesprekje met je aanknopen. Vaak hebben ze kritiek, terecht kritiek. 
over fouten die er in het afgelopen jaar door D66 zijn gemaakt. Maar ze 
sporen ons ook aan om het vrijzinnige geluid goed te laten doorklin-
ken."  3' Maar ondanks de positieve instelling van Pechtold wordt de 
campagne een fiasco. De democraten komen er met de inhoudelijke 
standpunten niet tussen: een partij die in het beste geval slechts een paar 
zetels in de peilingen scoort, is simpelweg niet relevant. Er is zo weinig 
aandacht voor de democraten, dat campagneleider Baldcer op een gegeveil 
moment constateert dat "zelfs de hatemail is gestopt".  132  De vrijwilligers 
die zich voor de campagne inzetten doen hun best, maar het ontbreekt aan 
een coherente strategie. De organisatie is los zand (er is geen draaiboek 
en geen campagneplan) en het campagneteam van het landelijk bureau , 

te zwak om de campagne strategisch en inhoudelijk vorm te geven. De 
hoofdboodschap (een vrij, open en tolerant Nederland) komt totaal niet 
over en het gewenste effect (bij mensen de overtuiging overbrengen dat 
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wat een fantastisch land we waren? D66 de moeite waard is) blijft volledig uit. D66 is nauwelijks zichtbaar, 
welk ander land ter wereld ook— en ik voor zover de boodschap van Pechtold duidelijk is blijft die niet hangen 
is van gisteren. Kwijtgeraakt. Kwijt- en de peilingen blijven slecht. 
dering van minderheden, kwijt in de Bén van de oorzaken waarom D66 niet in staat is de vereiste imago- 
rat anders is, voor Europa, voor China campagne te voeren, is het 'gat' tussen het zelfbeeld van de partij en het 
elkaar? Is dit echt het land geworden beeld dat het electoraat van de partij heeft. Voor de buitenwereld is D66 
,slist in de race tussen  fear  en  greed?  de partij die haar geloofwaardigheid heeft verloren en deze verkiezingen 
en  faith?  geen rol van betekenis speelt. D66 beweegt zich in de politieke marge, 

ikenende versus Bos? We hadden toch zowel vanuit het perspectief van de kiezers als in de media. Binnen de 
t om strategisch te stemmen? Balken- partij wordt dat onvoldoende erkend. Dit is ook de mening van woord- 
ik zeg u: als u nog idealen hebt, stem voerder Annelou van Egmond. Ook zij constateert achteraf dat de publie- 

ook vindt dat Nederland op slot zit en Le opinie over D66 haaks staat "op de manier waarop intern over de eigen 
roet schieten. Stem op D66 als u zich positie werd gedacht. Zowel bij de zittende Tweede Kamerfractie als bij 
Lgt u nog zoveel bij aan onze samen Ie- het actieve kader heerste de opvatting dat er weliswaar iets was af te din- 
ehoort tot de insiders, de mensen met gen op het opereren van D66 in de laatste 2,5 jaar, maar dat dit beeld snel 
arbeidsmarkt, tot de woningmarkt en weer recht gezet zou kunnen worden. De mate waarin D66 zich van zijn 
zich eigenlijk geneert voor de manier eigen achterban heeft vervreemd, was voor het kader letterlijk 'onvoor- 
3hermd. Stem op D66 als u een open, stelbaar'. Teveel wordt nog gedacht dat 'een goed verhaal' alles is wat er 
snd wilt." 129 nodig is om onze positie terug te krijgen in het publieke debat."  33  Het 

vertrouwen in de eigen (inhoudelijke) boodschap is onverminderd en het 
zingen van 22 november dus in op het D66-kader ziet de partij nog altijd als een middelgrote partij met recente 

"Dat is een goede basis om verder te regeringservaring, die ook in de toekomst een rol van betekenis zal blij- 
in de verkiezingscampagne. 130 Vol -oe- Ven spelen. Sterker nog: bij het D66-kader bestaat het gevoel dat de partij 
zijn campagneteam het land in om de daar 'recht' op heeft. In werkelijkheid is het de vraag of D66 de verkie- 

"Noem het ouderwets maar ik geloof zingen überhaupt gaat overleven. De gekozen strategie (voor zover aan- 
,ne voeren. Gewoon met een stapel lol- \vezig) en werkwijze falen. De partij is niet in staat in deze verkiezings- 
relcentrum gaan staan, vrolijke groene campagne verandering te brengen in de neergang van de afgelopen jaren 
at er gebeurt. Veel mensen willen graag en het beschadigde imago van de afgelopen tijd. Daarvoor ontbreekt het 
Vaak hebben ze kritiek, terecht kritiek, aan alles: organisatorisch draagvlak, geld, onderscheidend vermogen en, 
n jaar door D66 zijn gemaakt. Maar ze bovenal, professionaliteit, kennis en expertise. 
zinnige geluid goed te laten doorklin- Een maand voor de verkiezingen staat D66 in de opiniepeilingen plot- 
ieve instelling van Pechtold wordt de seling op nul zetels. Dat is in de geschiedenis van de partij slechts één 
craten komen er met de inhoudelijke keer eerder gebeurd: in 1974, toen de partij hard op weg was aan interne 
j die in het beste geval slechts een paar verdeeldheid ten onder te gaan. De partij overleefde dat dieptepunt ter- 
impeiweg niet relevant. Er is zo weinig nauwemood. Ruim drie decennia later is het opnieuw de vraag of D66 de 
campagneleider Bakker op een gegeven eerstkomende verkiezingen wel zal overleven. Een week later geven de 
hatemail is gestopt".  132  De vrijwilligers peilingen weliswaar weer één tot drie zetels aan, maar het is duidelijk dat 
n doen hun best, maar het ontbreekt aan er donkere wolken boven de democraten samenpakken. Binnen de partij 
iisatie is los zand (er is geen draaiboek vragen mensen zich hardop af wat erger is: nul zetels of één zetel? 
mpagneteam van het landelijk bureau is 
isch en inhoudelijk vorm te gever'. De 
en tolerant Nederland) komt totaal niet 
mensen de overtuiging overbrengen dat 
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VEERTIG JAAR D66 

Midden in de verkiezingscampagne vieren de democraten op 7 oktober in 
Amsterdam dat D66 veertig jaar bestaat. De organisatoren van het partij-
congres doen er alles aan om er een feestelijke verjaardag van te maken. 
Maar onder de huidige omstandigheden is er eigenlijk allesbehalve reden 
voor een feestje. 

Voorafgaand aan het congres ontstaat er commotie omdat Lousewies 
van der Laan van het landelijk bestuur geen spreektijd op het congres 
heeft gekregen. Al snel wordt gesuggereerd dat het zou gaan om een 
'spreekverbod'. Lijsttrekker Pechtold zou niet willen dat Van der Laan op 
het congres spreekt, omdat hij bang is dat ze naar hem zal uithalen. Zo 
diep zit het wantrouwen. Als Van der Laan hoort dat ze, net als Jan Ter-
louw, zal spreken tijdens het jubileumfeest aan de vooravond van het 
congres, laat ze weten dat niet voldoende te vinden. Nog nooit eerder 
heeft de zittende fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer geen 
spreektijd gekregen op een congres. Enkele leden willen via een motie 
van orde op het congres Van der Laan alsnog spreektijd geven, maar dat 
heeft Van der Laan zelf ontraden, om geen onrust in de partij te veroorza-
ken. Het landelijk bestuur wil afwachten of er een dergelijke motie van 
orde komt en of die aangenomen wordt. Vicevoorzitter politiek Roelof 
van Netten is het daar niet mee eens en dringt er - tevergeefs - bij het 
bestuur op aan om Van der Laan alsnog spreektijd te geven.  134  Op de 
avond voor het congres spreekt congresvoorzitter Magda Bemdsen leden 
van het landelijk bestuur aan. Berndsen wijst op "het negatieve effect op 
de sfeer als er een motie van orde zou komen." Partijvoorzitter Dales: 
"Alexander wilde eerst de tekst zien die ze zou uitspreken. Daar is toen 
tot 's nachts druk overleg over geweest.  „135  Op de valreep krijgt Van der 
Laan alsnog spreektijd. 136  

Dit is niet de enige factor die het jubileumcongres van de democraten 
dreigt te verstoren. Aan de vooravond van het jubileumcongres zegt 
voormalig partijleider Van Mierlo in actualiteitenprogramma EénVan-
daag dat de leden van D66 zich moeten afvragen of D66 nog bestaans-
recht heeft. "Ga je nog door of zeg je dat het na veertig jaar genoeg is 
geweest.  „137  In een toelichting zegt Van Mierlo in het Radio 1 Journaal: 
"Er zijn onderwerpen waarop je identiteit zo vastgevroren is, dat als je 
daarop te veel weggeeft, je onherkenbaar wordt voor de kiezer. En ik 
denk dat dat gebeurd is op het integratie- en vreemdelingenbeleid van dit 
kabinet. Daar heeft D66 wel tegen geprotesteerd, maar dat honoreren de 
mensen niet. Ze honoreren het feit datje het hebt toegestaan. En dat bete-
kent voor een partij als D66 onherroepelijk vertrouwensverlies."  38  Va" 
Mierlo acht D66 bij de komende verkiezingen niet kansloos. "Als de 
partij zegt: we hebben fouten gemaakt, dan hebben ze een kans."  39  Di 
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verse media interpreteren de woorden \ 
lig partijleider twijfelen over het vooi 
Van Mierlo het niet bedoeld. Dat worc 
voormalig partijleider en medeoprichte 
van D66 op het congres houdt. Het is 
van de landelijke politiek in 1997 dat 
spreekt: 

"Veertig jaar geleden ontstonden we 
andse geschiedenis. Wat we nu heli 
ermoedden we toen: het langzaam, 

van een vertrouwde, veilige en uniek 
schappij, en een politieke cultuur, di 
overeind zou willen houden. 

De "anderen" herkennen je aan je 
wie je bent. Heel veel mensen sprek 
den om weer D66 te stemmen. Het  vi  
geloof is weg. Of misschien éven w 
van de burgers onze daden niet meel 
den of met het beeld dat ze van ons I 
hoe mooi je programma's en je voort 
drie dingen doen. 1. Ermee ophoude 
kiezers ervan proberen te overtuigen 
we juist hebben gehandeld. Op die w 
naar de plaats waar de burger het gelc 
vragen waarom hij het daar is kwijtge 
achterom wil kijken, is kansloos. Wi 
werpen, kan geen betekenis geven aan 
niet geloofd worden, wat hij ook zeg 
zegd dat de vraag aan de orde is of 
omdat ik zou twijfelen aan ons bestaa  
tie  van Teletekst - maar omdat het 
nimmer z'n bestaan als vanzelfsprekc 
I olkskrant van vanochtend lees dat e 
anoniem willen blijven, zeggen dat ik 
avond van de verkiezingen had kunn 
hen zou ik willen zeggen - anoniem 
echte D66-campagne verdring je die 
\voordt hem. We hebben goede  din  
waarvoor we verantwoordelijk waren 
ons vermogen lag. Maar dáár zijn we 
oordeeld op de portefeuilles, die we n 
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G JAAR D66 verse media interpreteren de woorden van Van Mierlo als zou de voorma- 
lig partijleider twijfelen over het voortbestaan van D66. Maar zo heeft 

e vieren de democraten op 7 oktober in Van Mierlo het niet bedoeld. Dat wordt bevestigd in de toespraak die de 
estaat. De organisatoren van het partij- voormalig partijleider en medeoprichter vanwege het veertigjarig bestaan 
n feestelijke verjaardag van te maken, van D66 op het congres houdt. Het is voor het eerst sinds zijn afscheid 

ieden is er eigenlijk allesbehalve reden van de landelijke politiek in 1997 dat Van Mierlo het D66-congres toe- 
spreekt: 

)ntstaat er commotie omdat Lousew es 
estuur geen spreektijd op het Congres "Veertig jaar geleden ontstonden we, op een breukvlak in de Neder- 
suggereerd dat het zou gaan om een landse geschiedenis. Wat we nu helder kunnen zien, voelden we en  
)Id  zou niet willen dat Van der Laan op vermoedden we toen: het langzaam, maar onverbiddelijk weglekken 
1g is dat ze naar hem zal uithalen. Zo van een vertrouwde, veilige en unieke ordening van onze zuilenmaat- 
der Laan hoort dat ze, net als Jan Ier- schappij, en een politieke cultuur, die de illusies daarvan hardnekkig 
ileumfeest aan de vooravond van het overeind zou willen houden. 
oldoende te vinden. Nog nooit eerder De "anderen" herkennen je aan je gedrag en je woorden en zeggen 
van D66 in de Tweede Kamer geen wie je bent. Heel veel mensen spreken openlijk uit: Geef ons een re- 

es. Enkele leden willen via een motie den om weer D66 te stemmen. Het verlangen naar ons is er. Maar het 
Laan alsnog spreektijd geven, maar (hit geloof is weg. Of misschien éven weg. Dat komt omdat in de ogen  
nn  geen onrust in de partij te veroorza- van de burgers onze daden niet meer overeenkomen met onze woor- 
rachten of er een dergelijke motie van den of met het beeld dat ze van ons hadden. Dan valt het geloof weg, 
wordt. Vicevoorzitter politiek Roelof hoe mooi je programma's en je voornemens ook klinken. Dan kun je  

ens  en dringt er - tevergeefs - bij liet drie dingen doen. 1. Ermee ophouden. Daar ben ik niet voor. 2. De 
alsnog spreektijd te geven.  134  Op de kiezers ervan proberen te overtuigen dat ze het verkeerd zien en dat 

ngresvoorzitter Magda Berndsen leden we juist hebben gehandeld. Op die weg zie ik geen licht. 3. Teruggaan 
Idsen wijst op "het negatieve effect op naar de plaats waar de burger het geloof in ons heeft verloren en je af- 
le zou komen." Partijvoorzitter Dales: vragen waarom hij het daar is kwijtgeraakt. Wie dat niet doet, wie niet 
en die ze zou uitspreken. Daar is toen achterom wil kijken, is kansloos. Wie alleen maar de blik vooruit wil 
veest.  „135  Op de valreep krijgt Van der werpen, kan geen betekenis geven aan wat hij voor zich ziet. En hij zal 

niet geloofd worden, wat hij ook zegt. En dáárom heb ik gisteren ge- 
et jubileumcongres van de democraten zegd dat de vraag aan de orde is of je door moet gaan of niet. Niet 
avond van het jubileumcongres zegt omdat ik zou twijfelen aan ons bestaansrecht - dat was een interpreta- 
a in actualiteitenprogramma EénVan-  tie  van Teletekst - maar omdat het een kenmerk is van D66 dat het 
ooeten afvragen of D66 nog bestaan s- nimmer z'n bestaan als vanzelfsprekend heeft gevonden. Als ik in de 
g je dat het na veertig jaar genoeg is Volkskrant van vanochtend lees dat een paar prominente D66'ers, die 
t Van Mierlo in het Radio 1 Journaal: anoniem willen blijven, zeggen dat ik die vraag beter niet aan de voor- 
dentiteit zo vastgevroren is, dat als je avond van de verkiezingen had kunnen stellen, ben ik verbaasd. Tot 
rkenbaar wordt voor de kiezer. En  IL  hen zou ik willen zeggen - anoniem natuurlijk - juist vanwege een 
gratie- en vreemdelingenbeleid van dit echte D66-campagne verdring je die vraag niet. Je stelt hem en beant- 
I geprotesteerd, maar dat honoreren cie woordt hem. We hebben goede dingen gedaan op de portefeuilles, 
datje het hebt toegestaan. En dat bete- waarvoor we verantwoordelijk waren of tenminste daar gedaan, wat in 
rroepelijk vertrouwensverlies ."38  Van ons vermogen lag. Maar dáár zijn we niet op beoordeeld. We zijn be- 

verkiezingen niet kansloos. "Als de oordeeld op de portefeuilles, die we niet hadden en op onze collectie- 
Laakt, dan hebben ze een kans ."139  Di- 
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ve verantwoordelijkheid voor het hele beleid op juist die punten, die hei-vonden. We gaan terug naar onz 
moeilijk te rijmen waren met het gedachtegoed van D66. Vrijzinnigheid is onze inspiratiebron. 

De uitgangspunten van de partij, zoals ik die zojuist van veertig jaar Daarmee staan we tegenover de grot( 
terug citeerde, zijn actueler dan ooit. Van wat we toen vermoedden, die nog steeds geen veranderingen  kw  
liggen nu de bewijsstukken op tafel en de electorale scherven op de traditionele basis waaruit zij zijn voort 
grond. In zekere zin is D66 veertig jaar te vroeg geboren. Als we de 
juiste lessen trekken uit het verleden, dan is er geen haar op m'n hoofd Pechtold heeft zijn eigen toespraak op 
die twijfelt aan ons bestaansrecht. En aan onze kansen om weer terug citeert er zelfs een stuk uit: 
te komen. Voor velen zou er een gat vallen in het politieke spectrum 
als D66 er niet meer zou zijn. Dat zeg ik niet als een oprichter die 'Om het gat te vullen dat ontstond n 
maar geen afstand kan doen. Maar als burger die niet meer zou weten, maatschappij, moest de democratie di 
waar hij op moet stemmen. Partijleden, ik wens jullie geluk met het Daarvoor zijn we opgericht. We wild 
feit dat we het al veertigjaar met elkaar uithouden. En jou, Alexander, praktische, concrete en minder ideolo 
met het gewicht van een veertigjarige traditie achter je. Voer ons tielce problemen, en binnen het besei 
aan! „140 oordelijkheid voor elkaar meer ruimt 

\V at we toen alleen maar vermoedden, 
Lijsttrekker Pechtold erkent in zijn congrestoespraak dat D66 de kiezers tafel en de electorale scherven op de g 
van zich heeft vervreemd en dat de partij daar zelf schuldig aan is: lig jaar te vroeg geboren."142  

"Het onvermogen van de coalitie om om te gaan met het onbehagen in Tijdens het congres wordt voormalig 
de samenleving deed ons onbehagen met deze coalitie gaandeweg toe- minister en vicepremier Laurens-Jan Bri 
nemen. Als ik mezelf iets moet verwijten dan is het dat ik daar te wei- van D66. Voor het eerst wordt ook d  
fig  tegenover heb gesteld. Want de conclusie moet toch zijn dat de uitgereikt, een nieuwe onderscheiding 
succesvolle hervormingen, hoe belangrijk ook, dat de miljarden voor dende wijze veel voor D66 hebben hete] 
onderwijs, hoe belangrijk ook, en de miljarden voor natuur en duur- lid Erwin Nypels en voormalig Kamerli 
zame energie, niet opwegen tegen dat beeld. Het beeld dat we op de Stamm  valt deze eer te beurt. 
een of andere manier onze geboortepapieren hebben verspeeld. Dat 
beeld, opgeteld bij het beeld van gedraai en intern gedoe, daarmee PECHTOLD EN WILl 
hebben we de kiezers van ons vervreemd. 

Een nieuwe golf van conservatisme spoelt langzaam over Nederland. In de aanloop naar de Tweede Kamervei 
Zoals altijd gevoed door angst. Angst voor de toekomst. Angst voor Ceert de Volkskrant op 7 oktober een 
de Polen of de Chinezen. Angst voor de islam. Angst voor een groter Wilders. Daarin waarschuwt Wilders da 
Europa. Angst voor de oude dag, voor de stem van de vergrijzende Nederland dreigt te overspoelen. Volgei 
kiezers en zelfs voor de cultuur van onze eigen jongeren. Angst voor Onder niet-westerse allochtonen niet los 
alles wat in een snel tempo anders wordt en niet meer lijkt op gisteren. Wilders wil dat allochtonen een "assim 
En al die angst domineert de Nederlandse politiek. Mijn D66 is eigen- beloven zich aan te passen aan de dom 
zinnig liberaal. Omdat we een andere houding hebben in de politiek. verlaten. Ook is Wilders tegen de bouw ,  
Omdat we tegen de stroom in durven gaan, durven afwijken van de heett zich niet eerder in zulke harde be 
heersende mening. Omdat we onafhankelijk denken, onathankel1J Veel kritiek, vooral ook op zijn woordkei 
zijn, niet gebonden aan welk belang dan ook. Omdat we de vanzelf- °P Radio 1 op 29 oktober komt Pechtol 
sprekendheid van de macht, de wijze waarop die wordt uitgeoefend ders eerder die maand. Pechtold noemt 
ter discussie durven stellen, iedere keer weer. Want wij accepterei \Valgeljk voor woorden." "Hij vergelijk 
geen enkel gezag op de automatische piloot. We hebben onze ffliSS1C Iii  Nederland een toekomst proberen o 
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t hele beleid op juist die punten, die hervonden. We gaan terug naar onze wortels. Terug naar de basis. 

gedachtegoed van D66. Vrijzinnigheid is onze inspiratiebron. Democratie zit in onze genen. 
ij, zoals ik die zojuist van veertig jaar Daarmee staan we tegenover de grote partijen, de gevestigde macht, 
ooit. Van wat we toen vermoedden, die nog steeds geen veranderingen kunnen of willen aanbrengen in de 

tafel en de electorale scherven op de traditionele basis waaruit zij zijn voortgekomen. „141 
:rtig jaar te vroeg geboren. Als we de 
den, dan is er geen haar op m'n hoofd Pechtold heeft zijn eigen toespraak op die van Van Mierlo afgestemd en  

it.  En aan onze kansen om weer terug citeert er zelfs een stuk uit: 
n gat vallen in het politieke spectrum 
Dat zeg ik niet als een oprichter die "Om het gat te vullen dat ontstond na het wegvallen van de zuilen- 
air als burger die niet meer zou weten, maatschappij, moest de democratie directer en persoonlijker worden. 
'tijleden, ik wens jullie geluk met het Daarvoor zijn we opgericht. We wilden meer openheid en een meer 

t elkaar uithouden. En jou, Alexander, praktische, concrete en minder ideologische benadering van de poli- 
tigjarige traditie achter je. Voer ons tieke problemen, en binnen het besef van een gezamenlijke verant- 

woordelijkheid voor elkaar meer ruimte voor individuele vrijheid. Van 
wat we toen alleen maar vermoedden, liggen nu de bewijsstukken op 

jn congrestoespraak dat D66 de kiezers tafel en de electorale scherven op de grond. In zekere zin is D66 veer- 
e partij daar zelf schuldig aan is: tig jaar te vroeg geboren."  42  

e om om te gaan met het onbehagen ïn Tijdens het congres wordt voormalig staatssecretaris, fractievoorzitter, 
agen met deze coalitie gaandeweg toe- minister en vicepremier Laurens-Jan Brinkhorst benoemd tot vijfde erelid 
verwijten dan is het dat ik daar te wei- van D66. Voor het eerst wordt ook de Jan Glastra van Loon-penning 

ut de conclusie moet toch zijn dat de uitgereikt, een nieuwe onderscheiding voor mensen die op onderschei- 
belangrijk ook, dat de miljarden voor dende wijze veel voor D66 hebben betekend. Voormalig Tweede Kamer- 
en de miljarden voor natuur en duur- lid Erwin Nypels en voormalig Kamerlid en staatssecretaris Jacob  Kohn- 

),en dat beeld. Het beeld dat we op de stamm valt deze eer te beurt. 
boortepapieren hebben verspeeld. Dat 
ian gedraai en intern gedoe, daarmee PECHTOLD EN WILDERS BOTSEN 

ervreemd. 
tisme spoelt langzaam over Nederland. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november publi- 
Angst voor de toekomst. Angst voor ceert de Volkskrant op 7 oktober een interview met PVV-leider Geert 

t voor de islam. Angst voor een groter Wilders. Daarin waarschuwt Wilders dat een  "tsunami  van islamisering" 
ag, voor de stem van de vergrijzende Nederland dreigt te overspoelen. Volgens Wilders kan je de criminaliteit 
r van onze eigen jongeren. Angst voor onder niet-westerse allochtonen niet los zien van hun cultuur en religie. 
ers wordt en niet meer lijkt op gisteren. Wilders wil dat allochtonen een "assimilatiecontract" tekenen waarin ze 
derlandse politiek. Mijn D66 is eigen- beloven zich aan te passen aan de dominante cultuur of anders het land 
andere houding hebben in de politiek. verlaten. Ook is Wilders tegen de bouw van nieuwe moskeeën.  143  Wilders 
durven gaan, durven afwijken van de heeft zich niet eerder in zulke harde bewoordingen uitgelaten. Hij krijgt 
onafhankelijk denken, onafhankelijk veel kritiek, vooral ook op zijn woordkeuze. Tijdens het ljsttrekkersdebat 

,elang dan ook. Omdat we de vanzelf- op Radio 1 op 29 oktober komt Pechtold terug op de uitspraak van Wil- 
wijze waarop die wordt uitgeoefend ders eerder die maand. Pechtold noemt de vergelijking van Wilders "te 

dere keer weer. Want wij accepteren walgelijk voor woorden." "Hij vergelijkt een natuurramp met mensen die 
atische piloot. We hebben onze missie in Nederland een toekomst proberen op te bouwen, vaak omdat ze hier 
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geboren zijn. Als Janmaat dat in de jaren tachtig had gedaan, dan hadden HISTORISCH SLEC 
we hem daarvoor laten vervolgen."  144  Door de vergelijking met Hans 
Janmaat, in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw de leider Net als in 2006 staat de verkiezingsstri 
van de extreemrechtse Centrum-Democraten, impliceert Pechtold dat de van de strijd tussen CDA-leider Balke 
uitlatingen van Wilders ook als extreemrechts gekwalificeerd moeten ven) en Wouter Bos (die dat wil won 
worden. "Het was een spontane reactie", zegt Pechtold achteraf, "een verlies, maar stijgt aan het eind van d 
ontlading van opgekropte woede en teleurstelling over de wijze waarop Omdat de verschillen klein zijn, voerer 
het debat over migratie en integratie in de landelijke politiek werd ge- de geschiedenis ook nog campagne op 
voerd."45  Wilders reageert laconiek op de kritiek van Pechtold: "Dit is de Een ander onderwerp dat in de campa 
reactie van partijen die al tig jaar roepen dat er niets aan de hand is in trouwbaarheid van de stémmachines. 
Nederland. Men komt niet verder dan demoniseren. Mij uitschelden helpt randeerd, wordt in een groot aantal we 
dit land geen centimeter verder.  „146  De botsing tussen Pechtold en  Will-  gestemd. Vanwege de zeer slechte pe: 
ders komt de D66-leider op bedreigingen te staan door aanhangers van Pechtold de dag voor de verkiezingen 
Wilders. Op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding lijsttrekkersdebat met de grote partijen 
(NCTb) krijgt Pechtold beveiliging.  147  Wilders weigert na het Radio 1- gedeeld bij het debat tussen de ljsttrel 
debat nog langer met Pechtold in debat te gaan. "Pechtold demoniseert november, door Pechtold het 'smurfen( 
mij door me in extreem rechtse hoek te plaatsen. Het debat moet wel op slikken om als lijsttrekker van een patti 
een fatsoenlijke manier worden gevoerd," aldus de PVV-leider, die er zelf met de grote jongens mee te kunnen doi 
niet voor terug schrikt hele bevolkingsgroepen te beledigen. 148 Op de verkiezingsdag, 22 novembei 

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen komen Pechtold en Wil- uitstagenavond in het zalencentrum vat 
ders opnieuw hard in aanvaring. Tijdens het debat tussen de lijsttrekkers Kamerverkiezingen zorgen opnieuw 
van de kleine partijen op 20 november verwijt Pechtold de PVV-leider sprake van een trend richting de extren 
allochtonen de schuld te geven van de verloedering en verruwing in de partijen en standpunten: Het CDA ver 
samenleving: "U zegt dat het gebrek aan fatsoen de schuld is van de ten(Jnie wint (van drie naar zes zetels). 
nieuwkomers." "Dat zijn de feiten", is de koele reactie van Wilders, die zetels), nieuwkomer PVV wint negen 
de multiculturele samenleving "een ramp" noemt. Volgens Pechtold is het naar 33 zetels), de SP wint (van zestie 
wijzen van een beschuldigende vinger geen oplossing voor de problemen gekozen voor uitgesproken standpuntet 
en bevordert het de integratie van nieuwkomers al helemaal niet. De D66- het verlies van de PvdA (de grootste oi 
leider wil de integratie liever bevorderen "door mensen kansen te bieden uitslag bekend wordt, blijkt D66 drie z 
in plaats van ze uit te sluiten. We moeten ophouden 4e praten over rand- hen gehaald. Slechts twee procent van 
verschijnselen zoals imams die geen hand willen geven en een boerka- opnieuw verliezen de democraten de he 
verbod. Het gaat erom dat we de miljoen mensen van buitenlandse af- is niet helemaal weggevaagd, maar dri 
komst laten zien dat onze cultuur openstaat voor nieuwkomers." Wilders die D66 ooit bij Tweede Kamerverkiez 
is niet onder de indruk. Hij zet Pechtold weg als "deel van het probleem" gemeenteraads- en Provinciale 5tatenv 
en vindt dat D66 "het land regelrecht naar de Filistijnen helpt." De PVV Se verkiezingen in 1984 scoorde D66 
leider pleit echter voor een migratiestop voor niet-westerse allochtonen ei' tussentijdse peilingen nog wel eens ver 
een stop op het bouwen van moskeeën. Pechtold: "Die mensen zijn bie' van zes zetels in de Tweede Kamer (i 
geboren, meneer Wilders, dus we zullen met ze verder moeten, of u het historisch gegroeide ondergrens. Nooi 
nu wilt of niet."  49  Het zijn de eerste aanvaringen tussen Pechtold en Wil- daarom komt de electorale klap hard 
ders en, zoals nog zal blijken, zeker niet de laatste. gisehe grens. Op nul zetels in de peiling 

in de Tweede Kamer halen, vormt het 
geschiedenis van D66. 
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jaren tachtig had gedaan, dan hadden HISTORISCH SLECHTE UITSLAG 

1. 
,,144  Door de vergelijking met Hans 

entig van de twintigste eeuw de leider Net als in 2006 staat de verkiezingsstrijd weer voor een deel in het teken 
emocraten, impliceert Pechtold dat de van de strijd tussen CDA-leider Balkenende (die graag premier wil blij- 
extreemrechts gekwalificeerd moeten ven) en Wouter Bos (die dat wil worden). Het CDA staat lange tijd op 
reactie", zegt Pechtold achteraf, "een verlies, maar stijgt aan het eind van de campagne weer in de peilingen. 
n teleurstelling over de wijze waarop Omdat de verschillen klein zijn, voeren de grote partijen voor het eerst in 
ttie in de landelijke politiek werd ge- de geschiedenis ook nog campagne op de dag van de verkiezingen zelf 
k op de kritiek van Pechtold: "Dit is de Een ander onderwerp dat in de campagne veel aandacht vraagt, is de be- 
roepen dat er niets aan de hand is in trouwbaarheid van de stemmachines. Omdat die niet kan worden gega- 

Ian demoniseren. Mij uitschelden helpt randeerd, wordt in een groot aantal weer met het ouderwetse rode potlood 
16 De botsing tussen Pechtold en Wil- gestemd. Vanwege de zeer slechte peilingen voor D66 mag lijsttrekker 
iigingen te staan door aanhangers van Pechtold de dag voor de verkiezingen niet meedoen aan het traditionele 
taal Coördinator Terrorismebestrjding ljsttrekkersdebat met de grote partijen. In plaats daarvan wordt D66 in- 
g.147  Wilders weigert na het Radio I - gedeeld bij het debat tussen de lijsttrekkers van de kleine partijen op 20 
debat te gaan. "Pechtold demoniseert november, door Pechtold het 'smurfendebat' gedoopt. "Het was wel even 
ek te plaatsen. Het debat moet wel op slikken om als lijsttrekker van een partij met veertigjaar geschiedenis niet 
joerd," aldus de PVV-leider, die er 7e11' met de grote jongens mee te kunnen doen", geeft Pechtold toe. 150 
ngsgroepen te beledigen. 148 Op de verkiezingsdag, 22 november 2006, houden de democraten hun 
rverkiezingen komen Pechtold en Wil- uitslagenavond in het zalencentrum van Artis in Amsterdam. De Tweede 
'ijdens het debat tussen de lijsttrekkers Kamerverkiezingen zorgen opnieuw voor grote verschuivingen. Er is 
mber verwijt Pechtold de PVV-leider sprake van een trend richting de extremen, richting de meer uitgesproken 
tn de verloedering en verruwing in de partijen en standpunten: Het CDA verliest (licht: drie zetels), de Chris- 
rek aan fatsoen de schuld is van (Ie tenUnie wint (van drie naar zes zetels). De VVD verliest (van 28 naar 22 

L", is de koele reactie van Wilders, die zetels), nieuwkomer PVV wint negen zetels. De PvdA verliest (van 42 
i ramp" noemt. Volgens Pechtold is het naar 33 zetels), de SP wint (van zestien naar 25 zetels). De kiezer heeft 
iger geen oplossing voor de problemen gekozen voor uitgesproken standpunten. Vooral de winst van Wilders en 
iieuwkomers al helemaal niet. De D66- het verlies van de PvdA (de grootste oppositiepartij) is opvallend. Als de 
rderen "door mensen kansen te bieden uitslag bekend wordt, blijkt D66 drie zetels in de Tweede Kamer te heb- 
moeten ophouden te praten over rand- hen gehaald. Slechts twee procent van de kiezers heeft op D66 gestemd, 
en hand willen geven en een boerka- opnieuw verliezen de democraten de helft van hun Kamerzetels. De partij 
miljoen mensen van buitenlandse af- is niet helemaal weggevaagd, maar drie zetels is wel de slechtste uitslag 

openstaat voor nieuwkomers." Wilders clie D66 ooit bij Tweede Kamerverkiezingen heeft gehaald. Alleen bij de 
htold weg als "deel van het probleem" gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen in 1974 en de Europe- 
eht naar de Filistijnen helpt." De PVV- se verkiezingen in 1984 scoorde D66 nog slechter. Hoewel de partij in  
estop  voor niet-westerse allochtonen en tussentijdse peilingen nog wel eens verder is teruggevallen was het aantal 
meën. Pechtold: "Die mensen zijn hier van zes zetels in de Tweede Kamer (in 1972, 1982 en 2003) een soort 
zullen met ze verder moeten, of ci liet historisch gegroeide ondergrens. Nooit is D66 kleiner geweest. Mede 
te aanvaringen tussen Pechtold en Wil- daarom komt de electorale klap hard aan: D66 zakt door die psycholo- 
r niet de laatste. gische grens. Op nul zetels in de peilingen staan en uiteindelijk drie zetels 

in de Tweede Kamer halen, vormt het absolute dieptepunt in de recente 
geschiedenis van D66. 
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dat het gaat om een storm in een glat 
duizend mails verzonden zijn, zou ik t 
op radio en tv hierover gehoord hebbe: 
Niinister Bot laat de Tweede Kamer in 
reutering niet bij de  e-mail  betrokken is 

De grote vraag na de verkiezingen  
lit'  verder? Sinds 1994 heeft D66 alle 
1998 (min tien), 2002 (min zeven), 2 
betekenen dat D66 in acht jaar tijd I 
procent van haar aanhang is kwijtger 
glans, de uitstraling, het zelfvertrouwe 
en de stijl van politiek bedrijven die 
kenmerkte. De partij is haar geloofwaa 
hebben het vertrouwen in de  democrat  
01)  sterven na dood geweest. Sinds di 
twee existentiële crises meegemaakt: 
jaren 1982-1984. De reden waarom D 
gekomen, is dat de partij telkens in stat 
de veranderde omstandigheden. D66 h 
opnieuw moeten uitvinden. Voor die 
n,euw. In de maanden die volgen zal 
staat is met een nieuwe leider, een  the  
trouwen de toekomst tegemoet kan tre 

all de verloren kiezers terug kan wini 
crisis de partij in zijn greep krijgt. 

\ \ 
-.4  

LANGS DE AFGROND 

In een hotelkamer tegenover Artis wacht Pechtold met zijn echtgenote en 
een paar vertrouwelingen de uitslag af. Nadat bekend is geworden dat 
D66 drie van de zes zetels heeft verloren, meldt Hans van Mierlo zich  iii  
het hotel. "Hoezo drie verloren?", zegt hij tegen Pechtold, "Je hebt er drie 
gewonnen!"  51  Een paar weken eerder gaven de opiniepeilingen nul tot 
één zetel aan, de laatste dagen voor de verkiezingen werden dat er twee 
en het zijn er uiteindelijk drie geworden. Dat is ook wat Pechtold de leden 
op de uitslagenavond voorhoudt. "Drie zetels is teleurstellend, maar we 
zijn nog niet verslagen. We stonden in de peilingen op nul, nu op drie. 
We hebben de weg omhoog gevonden.  „152  Pechtold probeert er een posi-
tieve draai aan te geven, maar de uitslag is toch teleurstellend. "Natuurlijk 
vochten we de hele campagne tegen de lage peilingen, maar als je '3' op 
het scherm ziet verschijnen, doet het toch pijn. 53  "Een wonder" zal 
Hans van Mierlo later zeggen over het feit dat D66 toch nog drie zetels 
heeft gehaald. "Gezien de peilingen zou het normaal zijn geweest dat we 
op nul waren geëindigd. „15 

De uitslag krijgt voor D66 nog wel een staartje. Fatma Koser Ka-, a 
blijkt 34.564 voorkeursstemmen te hebben gekregen. Dat is ruim vol-
doende om in de Tweede Kamer te worden gekozen en Koser Kaya ver-
dringt daarmee Bert Bakker, die op nummer drie van de kandidatenlijst 
stond. Koser Kaya, die van Turkse afkomst is, dankt haar voorkeurstem-
men aan een lobby in de Turkse gemeenschap naar aanleiding van de 
'Armeense kwestie'. In de verkiezingscampagne is wat rumoer ontstaan 
over het nieuws dat CDA en PvdA kandidaten van Turkse afkomst vail 

hun lijst hebben gehaald, omdat die weigerden te erkennen dat Turkije in 
1915 in Armenië genocide heeft gepleegd. D66 heeft Koser Kaya niet 
gedwongen om zich over de 'Armeense kwestie' uit te spreken. Onder 
aanvoering van de belangenorganisatie Turks Forum hebben diverse 
Turkse organisaties in Nederland kiezers van Turkse afkomst vervolgens 
opgeroepen om op Koser Kaya te stemmen. Koser Kaya ligt niet wakker 
van de lobby: "Het zijn gewoon kiezers zoals iedereen. ik ben er erg blij 
mee. Zonder deze voorkeurstemmen had D66 maar twee zetels ehad in 

plaats van drie. Daarvoor wil ik de kiezers inderdaad danken." 55 Maar 
twee weken na de verkiezingen meldt het actualiteitenprogramma Nova 
dat een adviseur van het Turkse Ministerie van Godsdienstzaken een e-

mail zou hebben gestuurd aan Turkse orpnisaties in Nederland met de
oproep om op Koser Kaya te stemmen.  15  Als dat waar is, is sprake vail 
bemoeienis van de Turkse overheid met de verkiezingen in Nederland. En 
dat zet de voorkeursstemmen van Koser Kaya in een ander daglicht. Qui 
Turkse bemoeienis uit te sluiten vraagt Pechtold aan minister Bot van 
Buitenlandse Zaken om de zaak te onderzoeken. Ook de VVD-fractie  iii  

de Tweede Kamer stelt vragen over de kwestie. Pechtold zegt een eveflfti-
eel stemadvies door de Turkse regering te veroordelen, maar vermoedt 
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wacht Pechtold met zijn echtgenote en dat het gaat om een storm in een glas water: "Als er echt tweehonderd- 
ag af. Nadat bekend is geworden dat duizend mails verzonden zijn, zou ik toch tientallen Turkse Nederlanders 
srloren, meldt Hans van Mierlo zich in op radio en tv hierover gehoord hebben. Dat is niet het geval geweest."  57  
regt hij tegen Pechtold, "Je hebt er drie Minister Bot laat de Tweede Kamer in februari 2007 weten dat de Turkse 
rder gaven de opiniepeilingen nul tot regering niet bij de  e-mail  betrokken is geweest. 158 
ar de verkiezingen werden dat er twee De grote vraag na de verkiezingen op 22 november is natuurlijk: hoe 
)rden. Dat is ook wat Pechtold de leden nu verder? Sinds 1994 heeft D66 alleen maar verloren. De verliezen in 
'Drie zetels is teleurstellend, maar we 1998 (min tien), 2002 (min zeven), 2003 (min één) en 2006 (min twee) 
en in de peilingen op nul, nu op drie, betekenen dat D66 in acht jaar tijd bij vier landelijke verkiezingen 87 
[den." 152 Pechtold probeert er een post- procent van haar aanhang is kwijtgeraakt. Er is niets meer over van de 
itsiag is toch teleurstellend. "Natuurlijk glans, de uitstraling, het zelfvertrouwen, de onderscheidende standpunten 
1n de lage peilingen, maar als je '3' op en de stijl van politiek bedrijven die D66 halverwege de jaren negentig 

het toch pijn."53  "Een wonder" zal kenmerkte. De partij is haar geloofwaardigheid kwijtgeraakt en de kiezers 
r het feit dat D66 toch nog drie zetels hebben het vertrouwen in de democraten verloren. D66 is al een paar keer  
II  zou het normaal zijn geweest dat we up sterven na dood geweest. Sinds de oprichting in 1966 heeft D66 al 

twee existentiële crises meegemaakt: in de periode 1974-1976 en in de 
g wel een staartje. Fatma Koser Kaya jaren 1982-1984. De reden waarom D66 deze eerdere crises te boven is 
le hebben gekregen. Dat is ruim vol- gekomen, is dat de partij telkens in staat is geweest zich aan te passen aan 
:e worden gekozen en Koser Kaya ver- de veranderde omstandigheden. D66 heeft zichzelf als het ware twee keer 
p nummer drie van de kandidatenlijst opnieuw moeten uitvinden. Voor die taak staat de partij anno 2006 op- 
afkomst is, dankt haar voorkeurstem- nieuw. In de maanden die volgen zal duidelijk moeten worden of D66 in 
gemeenschap naar aanleiding van de staat is met een nieuwe leider, een nieuw verhaal en een hernieuwd ver- 

ringscampagne is wat rumoer ontstaan trouwen de toekomst tegemoet kan treden en het vertrouwen van een deel 
A kandidaten van Turkse afkomst van van de verloren kiezers terug kan winnen, of dat een nieuwe existentiële 
ie weigerden te erkennen dat Turkije in crisis de partij in zijn greep krijgt. 
gepleegd. D66 heeft Koser Kaya niet 
neense kwestie' uit te spreken. Onder 
tnisatie Turks Forum hebben diverse 
kiezers van Turkse afkomst vervolgens 
stemmen. Koser Kaya ligt niet wakker 
lezers zoals iedereen. ik ben er erg blij  
Len  had D66 maar twee zetels gehad in 
de kiezers inderdaad danken."55  Maar 
aeldt het actualiteitenprogramma Nova 
Ministerie van Godsdienstzaken een e- 
rkse organisaties in Nederland met de 
nmen. 

15  Als dat waar is, is sprake van 
d met de verkiezingen in Nederland. En 
Koser Kaya in een ander daglicht. Om 
vraagt Pechtold aan minister Bot van 
e onderzoeken. Ook de VVD-fractie in 
sr de kwestie. Pechtold zegt een even to- 
sgering te veroordelen, maar vermoedt 
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'ik lenk, Alexander, dat als we je een stap 

al  ran  het heen en weer lopen tussen je  Kw  

aan ioldoende lichaamsbeweging komt" ( 
/0/i legen fractievoorzitter Alexander Pechti 

MISREKEC 

Een politieke partij streeft naar het real 
algemeen bereik je wat dat betreft mee 
ring, dan vanuit de oppositie. Ondanks 
lies hij de Tweede Kamerverkiezingei 
regelen beter zou zijn dan oppositievo 
houdelijk voldoende in het kabinetsbe 
drukte Boris Dittrich in april 2003: "i 
koord te sluiten waarin voor ons berk 
regei-ingsdeelname voluit tegenover  on:  
Maar liet moet wel duidelijk zijn dat w 
Worden voor allerlei bezuinigingen die 
den oproepen. Als wij die verantwoor 
tegenover staan. D66 zal goed zichtb 
gezien is de deelname van D66 aan h 
grote misrekening geweest. Daarvoor 
schuldige aan te wijzen. Een combinat 
teerd dat de deelname aan Balkenend 
ge orden. 

In de eerste plaats was de strategis 
Z\Val De democraten waren immers ni 
\\ as  er een rechtse meerderheid in de 
konden op twee alternatieve meerderh 
deriocraten  eenvoudig buitenspel te z 



I &iiin iiTi  

"Ik denk, Alexander, dat als we je een stappenteller zouden meegeven, je alleen 
al van het heen en weer lopen tussen je Kamerbankje en de interruptiemicrofoon 
aan voldoende lichaamsbeweging komt" (partijvoorzitter  Ingrid  van Engeisho-
ven tegen fractievoorzitter Alexander Pechtold) 

MISREKENING 

Een politieke partij streeft naar het realiseren van haar idealen. Over het 
algemeen bereik je wat dat betreft meer door deel te nemen aan de rege-
ring, dan vanuit de oppositie. Ondanks het derde achtereenvolgende ver-
lies bij de Tweede Kamerverkiezingen dacht D66 in 2003 daarom dat 
regeren beter zou zijn dan oppositievoeren. Mits de democraten zich in-
houdelijk voldoende in het kabinetsbeleid zouden herkennen, zo bena-
drukte Boris Dittrich in april 2003: "Als wij erin slagen een regeerak-
koord te sluiten waarin voor ons herkenbare idealen zitten, dan kan ik 
regeringsdeelname voluit tegenover onze leden en achterban verdedigen. 
Maar het moet wel duidelijk zijn dat wij mogelijk medeverantwoordelijk 
worden voor allerlei bezuinigingen die op sociaal gebied grote weerstan-
den oproepen. Als wij die verantwoordelijkheid nemen, moet daar iets 
tegenover staan. D66 zal goed zichtbaar moeten zijn ."2  Maar achteraf 
gezien is de deelname van D66 aan het tweede kabinet-Balkenende een 
grote misrekening geweest. Daarvoor is niet één oorzaak of één hoofd-
schuldige aan te wijzen. Een combinatie van factoren heeft erin geresul-
teerd dat de deelname aan Balkenende  II  de democraten bijna fataal is 
geworden. 

In de eerste plaats was de strategische positie van D66 bij voorbaat 
zwak. De democraten waren immers niet nodig voor een meerderheid. Er 
was er een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer en CDA en VVD 
konden op twee alternatieve meerderheden rekenen. Daarmee waren de 
democraten eenvoudig buitenspel te zetten. Toenmalig D66-senator Ge- 
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rard Schouw erkent dat achteraf ook. "Als je niet nodig bent voor een missie naar Uruzgan. De kloof tussen h 
meerderheid, moet je net in het kabinet gaan zitten. Dat was een grote heil en wat de partij waarmaakt, wordt 
weeffout en dan kan je op je kop gaan staan en dingen bedenken, maai beslissingen wordt door de partijtop te 
dan gaat het niet." Dat soort strategische overwegingen worden onvol- mensen van D66 verwachten. Ze zijn 
doende meegewogen als het over regeren gaat, erkent Schouw. "Zodra doen, goed is en dat het een kwestie i 
mensen in de partij denken: we kunnen gaan regeren, dan moet alles wij- liet beeld dat de kiezers van D66 het 
ken. De kortetermijnoverwinning om in een kabinet te kunnen gaan zitten eigen ideeën die de democraten weten 
verblindt op punten als: zitten we daar ook echt goed, hebben we de goe- kabinetsbeleid. De democraten zijn oo 
de portefeuilles?"3  beleid waar ze het als partij eigenlijk ni 

De tweede factor van belang is dat D66 sterk geassocieerd wordt met delingenbeleid. D66'ers worden overal 
één van de minst populaire kabinetten in jaren. En het imago van dat sproken. Steeds meer ontstaat het beek 
kabinet past niet goed bij dat van D66. Vicepremier De Graaf stelde nog houdt, dat door steeds minder mensen 
wel dat Balkenende  II  een vernieuwend kabinet was, dat veel D66- partij goede redenen voor hebben, ma 
vernieuwingen doorvoerde op terreinen als de sociale zekerheid, de ecu- mensen je daar bij de verkiezingen op a: 
nomie en de bureaucratie: "Dit is niet alleen een bezuinigingskabinet, het Ook de strijd om het leiderschap vat 
is ook een radicaal vemieuwingskabinet. Steeds meer kiezers zien dat w e den van  Thom  de Graaf als politiek leid 
met grote projecten bezig zijn", aldus De Graaf een jaar na de start van gen in 2003, en de daarmee samenhan 
het kabinet.4  Maar afgezien van de hervormingsagenda, had het impopu- partijtop over de toekomstige koers van 
laire kabinet een wat bekrompen, conservatieve uitstraling, wat nog eens De onderlinge verhoudingen en persoc 
werd versterkt door de persoon van premier Balkenende. Terecht of niet gang van zaken. De partij raakt in de gri 
terecht, beeld en praktijk bleken niet bij elkaar te brengen.  rend  in een totaal gebrek aan eenheid ei 

Ten derde hadden veel democraten een ambivalent gevoel bij de kahn consequente koers en strategie zijn om 
netsdeelname. Vanaf het begin kozen veel D66'ers rationeel nog wel voor neii debet aan, erkent de nieuwe partijie 
regeringssamenwerking (een 'verstandshuwelijk'), maar ze hadden er me net zo schuldig als ieder ander. ik  hi  
geen goed gevoel bij. Menig democraat had toch een beetje het gevoel dat gebeuren, als er een vacuüm valt en hel 
de keuze om te gaan regeren er door de partijtop doorheen was gedrukt valt. Dat is in een politiek proces drama 
"Het leidde niet tot saamhorigheid tussen partijtop en basis", stelt Gerard niemand communiceert, niemand ster 
Schouw achteraf. "Je kunt het wel afdwingen, maar als dat niet past hij groot. Politici zijn zelfs binnen een par 
het hart van de partij, komt het vroeg of laat bij je terug.  „5  Die ambivalen- zie je in de zomer niet, daar kom je in d  
tie  ten aanzien van de kabinetsdeelname blijft de democraten de hele Integriteit, geloofwaardigheid en be 
periode parten spelen. Regelmatig nemen de democraten afstand vail Ment waarop de relatie van politici met 
kabinetsvoorstellen of coalitiepartners, wat telkens in de media wordt Strategische en tactische fouten die in 
uitvergroot. Tot frustratie van onder meer Alexander Pechtold: "Als je  iii  Worden gemaakt, tasten het imago van 
een kabinet zit dat een andere signatuur heeft, moetje duidelijk laten Zien Punten ernstig aan. De merknaam D66' 
waarom je sommige dingen met dat kabinet wel doet, maar aan andere OPPortunisme en machtsspelletjes. En 
zaken niet meedoet. Niet erbij zitten en soms doen alsof je er niet bij Wil altijd tegen heeft gekeerd. De  democrat  
horen. Het kabinet is niet een soort AEX waar je uitstapt op het monleilt re Partijen willen onderscheiden door h 
datje denkt winst te kunnen maken. „6 integer,  pragmatisch, wars van taboes ei 

De tegenstrijdige geluiden resulteren in een verwarrend beeld, waal- ke beoordeling van de feiten en los v 
door kiezers niet meer weten waar D66 voor staat en de democraten hun D66-mentaliteit is in de jaren van het k 
geloofwaardigheid verliezen. Dit alles wordt versterkt door 'weggevefl geraakt. D66 is voor de kiezers niet ml 
van belangrijke punten zoals de gekozen burgemeester en het kiesstelsel democraten de afgelopen drie jaar hebbi 
kernpunten in het D66-programma, en geklungel bij zoiets als de militttile etis geloofwaardjgheidsprobleem bezorg  
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ook. "Als je niet nodig bent voor een missie naar Uruzgan. De kloof tussen het beeld dat mensen van D66 heb- 
cabinet  gaan zitten. Dat was een grote ben en wat de partij waarmaakt, wordt steeds groter. Bij het nemen van 

gaan staan en dingen bedenken, maar beslissingen wordt door de partijtop te weinig rekening gehouden met wat 
itegische overwegingen worden onvol- mensen van D66 verwachten. Ze zijn er teveel van overtuigd dat wat ze 
r regeren gaat, erkent Schouw. "Zodra doen, goed is en dat het een kwestie is van uitleggen. Bovendien wordt 
innen gaan regeren, dan moet alles wij- het beeld dat de kiezers van D66 hebben, niet alleen bepaald door de 
om in een kabinet te kunnen gaan zitten eigen ideeën die de democraten weten te realiseren, maar door het héle 
daar ook echt goed, hebben we de goc- kabinetsbeleid. De democraten zijn ook medeverantwoordelijk voor het 

beleid waar ze het als partij eigenlijk niet mee eens zijn, zoals het vreem- 
s dat D66 sterk geassocieerd wordt met delingenbeleid. D66'ers worden overal in het land op dat beleid aange- 
[netten in jaren. En het imago van dat sproken. Steeds meer ontstaat het beeld dat D66 een kabinet in het zadel 
D66. Vicepremier De Graaf stelde nog houdt, dat door steeds minder mensen wordt gewenst. Daar kan je als 

nieuwend kabinet was, dat veel D66- partij goede redenen voor hebben, maar je moet niet verbaasd zijn als 
reinen als de sociale zekerheid, de ceo- mensen je daar bij de verkiezingen op afrekenen. 

niet alleen een bezuinigingskabinet. het Ook de strijd om het leiderschap van D66, begonnen met het terugtre- 
cabinet. Steeds meer kiezers zien dat we den van  Thom  de Graaf als politiek leider na de Tweede Kamerverkiezjn- 
aldus De Graaf een jaar na de start van gen in 2003, en de daarmee samenhangende interne verdeeldheid in de 
Ie hervormingsagenda, had het impopu- partijtop over de toekomstige koers van D66 speelt de democraten parten. 
conservatieve uitstraling, wat nog eens De onderlinge verhoudingen en persoonlijke ambities bepalen teveel de  

,an  premier Balkenende. Terecht of niet gang van zaken. De partij raakt in de greep van deze machtsstrijd, resulte- 
det bij elkaar te brengen.  rend  in een totaal gebrek aan eenheid en regie. Daadkracht ontbreekt, een 
raten een ambivalent gevoel bij de kahi- consequente koers en Strategie zijn onmogelijk. Daar zijn alle betrokke- 
)zefl veel D66'ers rationeel nog wel voor nen debet aan, erkent de nieuwe partijleider, Alexander Pechtold: "ik voel 
rrstandshuwelijk'), maar ze hadden er me net zo schuldig als ieder ander. Ik heb het bij andere partijen ook zien 
ocraat had toch een beetje het gevoel dat gebeuren, als er een vacuüm valt en helemaal als de gewenste leider weg- 
door de partijtop doorheen was gedrukt. valt. Dat is in een politiek proces dramatisch. Iedereen doet zijn best maar 
.d tussen partijtop en basis", stelt Gerard niemand communiceert, niemand stemt meer af. Het wantrouwen is 
rel afdwingen, maar als dat niet past bi groot. Politici zijn zelfs binnen een partij elkaars concurrenten, maar dat 
neg of laat bij je terug."5  Die ambivalen- zie je in de zomer niet, daar kom je in de winter achter. "7  
deelname blijft de democraten de hele Integriteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid vormen het funda- 
Ltig nemen de democraten afstand van  meat  waarop de relatie van politici met hun kiezers is gebaseerd. Maar de 
trtners, wat telkens in de media wordt strategische en tactische fouten die in de periode 2003-2006 door D66 
der meer Alexander Pechtold: "Al„  je in orden gemaakt, tasten het imago van D66 juist op deze fundamentele 
natuur heeft, moetje duidelijk laten zien punten ernstig aan. De merknaam D66 wordt synoniem aan draaikonterij, 
dat kabinet wel doet, maar aan andere opportunisme en machtsspelletjes. En dat is precies waar D66 zich juist 

tten en soms doen alsof je er niet hij vil altijd tegen heeft gekeerd. De democraten hebben zich altijd van de ande- 
ort AEX waar je uitstapt op het moiierit re partijen willen onderscheiden door hun manier van politiek bedrijven: 
en. "6  u1teger, pragmatisch, wars van taboes en heilige huisjes, door een zakelij- 
sulteren in een verwarrend beeld. \\aar-  ke beoordeling van de feiten en los van partijpolitieke belangen. Deze 
ar D66 voor staat en de democraten hun D66-mentaliteit is in de jaren van het kabinet-Balkenende  II  buiten beeld 
t alles wordt versterkt door 'wegge' en geraakt. D66 is voor de kiezers niet meer herkenbaar. De keuzes die de 
gekozen burgemeester en het kiesstelseli democraten de afgelopen drie jaar hebben gemaakt, hebben D66 een seri- 
aa, en geklungel bij zoiets als de militaire  ens  geloofwaardigheidsprobleem bezorgd. 
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VERTROUWENSBREUK 

De dag na de verkiezingsnederlaag overweegt het landelijk bestuur van 
D66 om af te treden. "Het landelijk bestuur erkent zijn collectieve ver-
antwoordelijkheid in de campagne", zo valt in vertrouwelijke stukken te 
lezen. Maar alleen bestuurslid communicatie  Wilco  Wolfers verbindt 
meteen de ultieme consequentie aan de verkiezingsuitslag. Niet alleen de 
nederlaag, ook de met personen verbonden richtingenstrjd die de partij in 
de voorafgaande maanden heeft verdeeld, is voor enkele bestuursleden 
aanleiding om te overwegen om op te stappen. Bestuurslid Mark Sanders 
bijvoorbeeld vindt niet dat de verkiezingsuitslag aan het bestuur het be-
stuur te wijten valt, maar hij wil wel even aankijken hoe de verhoudingen 
tussen het landelijk bestuur en de nieuw gekozen fractie zal zijn. Blijkt 
die niet goed, dan zal ook hij opstappen.8  

Tijdens de verkiezingscampagne is het vertrouwen tussen het landelijk 
bestuur en de nieuwe partijleider tot een dieptepunt gedaald. Tot grote 
frustratie van het bestuur heeft Pechtold de regie volledig naar zich toege-
trokken. Binnen het landelijk bestuur heerst dan ook "algemene somber-
heid" over de samenwerking met de toekomstige fractie. De bestuursle-
den hebben de indruk dat de nieuwe fractie zijn eigen gang gaat "zonder 
medeweten van het bestuur."9  Die indruk is correct, net als het gevoel 
over de samenwerking met de nieuwe partijleider. Dit blijkt als op 2 de-
cember een delegatie van het landelijk bestuur, bestaande uit voorzitter 
Frank Dales, vicevoorzitter Roelof van Netten en penningmeester  Merino  
Witteveen, een gesprek heeft met fractievoorzitter Pechtold over de ver-
houding tussen het landelijk bestuur en de nieuwe Tweede Kamerfractie. 
In dat gesprek laat de nieuwe fractievoorzitter de delegatie van het be-
stuur weten dat hij geen vertrouwen heeft in partijvoorzitter Dales. 
Pechtold wil Dales vervangen door een daadkrachtige partijvoorzitter, die 
veel tijd kan besteden aan het weer op de rails krjgn van de partij. Da-
les: "Alexander had behoefte aan een nieuwe start. Dat begreep ik ook 
wel. Er was geen chemie tussen Alexander en mij. Dat is tijdens dat ge-
sprek ook uitgesproken en toen is gezegd dat het beter zou zijn als ik ZOU 

stoppen als voorzitter."1' Dales besluit op het eerstvolgende partijcongres 
zijn functie neer te leggen. Officieel vertrekt Dales omdat hij het part1i 
voorzitterschap niet meer kan combineren met het burgemeesterschap v  21 

Breukelen.'2  "Het was een boeiende periode en ik heb er veel van ge-
leerd, maar het was geen leuke periode om partijvoorzitter te zijn", zegi 
Dales terugkijkend. "Het was heel hectisch, we gingen van crisis naar 
crisis. Het koste veel meer tijd dan ik had verwacht, het was dodelijk 
vermoeiend."  13  Dat vindt ook vicevoorzitter Van Netten: "De discussieS 

in het landelijk bestuur waren demotiverend, energievretend. Iedereen 
hield elkaar gegijzeld. De kampen waren heel sterk. Tussen de bewirids- 
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lieden en de fractie, tussen de fractie en 
niet bij machte om dat te doorbreken."4  
voorzitter zal Dales ook opstappen als  hr 

ran  de Dierenbescherming. 
Nu Dales is vertrokken, dringt Pech 

partijvoorzitter te benoemen om D66 doi 
Wil het liefst geen waarnemend voorzitt 
'vol voor kan gaan'. Omdat het eerst) 

o waarop de leden een nieuwe partijvoorzil 
is, oppert Pechtold dat het landelijk best 
tisch proces" een nieuwe voorzitter moet 
nieuwe voorzitter, die ook meteen de ko 
zijn een nieuw landelijk bestuur te formei 
reren."15  De boodschap is helder: Pechtol 
halen. Maar het benoemen van een ni 
congres om is in strijd met de partijregle 
zitter kan dus hooguit tot het eerstvolg 
glementen verhinderen eigenlijk ook het 
voorzitter van buiten het zittende bestuu: 
beuren. Ook nu ligt het initiatief bij de i 
landelijk bestuur iemand heeft gevonden 
waarnemend voorzitter wil optreden, wo: 
tussen zelf ook mensen heeft gepolst. In 
landelijk bestuur, wil hij Gerard Schour 
als waarnemend voorzitter. En zo zal hel 
bestuur trekt zich terug. 16 

Pechtold en Schouw gaan samen op; 
zitter. Ze spreken tal van kandidaten, 
wichten', D66'ers met ervaring die in  hi 

ties  \ oor de partij hebben bekleed. Maar 
niet aan om in de huidige crisisperiode p 
ben andere redenen om het voorzittersch 
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D66. Ze heeft al diverse partijfuncties b 
die Alexander Pechtold adviseerde in c 
schap. Van Engelshoven zegt wel 'ja' te 
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ROUWENSBREUK lieden en de fractie, tussen de fractie en het landelijk bureau. Frank was 
niet bij machte om dat te doorbreken."  4  Kort na zijn vertrek als partij- 

rIaag overweegt het landelijk bestuur van voorzitter zal Dales ook opstappen als burgemeester. Hij wordt directeur 
idelijk bestuur erkent zijn collectieve ver- van de Dierenbescherming. 
igne", zo valt in vertrouwelijke stukken te Nu Dales is vertrokken, dringt Pechtold erop aan snel een nieuwe 
d communicatie  Wilco  Wolfers verbindt partijvoorzitter te benoemen om D66 door de transitiefase te leiden. Hij 
.e aan de verkiezingsuitslag. Niet alleen de wil het liefst geen waarnemend voorzitter, maar meteen iemand die er 

verbonden richtingenstrjd die de partij in vol voor kan gaan'. Omdat het eerstvolgende congres (het moment  
ft  verdeeld, is voor enkele bestuursleden waarop de leden een nieuwe partijvoorzitter kunnen kiezen) nog ver weg 
n op te stappen. Bestuurslid Mark Sanders is, oppert Pechtold dat het landelijk bestuur dan maar "zonder democra- 
verkiezingsuitslag aan het bestuur het be- tisch proces" een nieuwe voorzitter moet aanstellen. De eerste taak van de 
J wel even aankijken hoe de verhoudingen nieuwe voorzitter, die ook meteen de komende twee jaar aanblijft, moet 
de nieuw gekozen fractie zal zijn. Blijkt zijn een nieuw landelijk bestuur te formeren en het bestuur te "herstructu- 

)stappen. reren. i5  De boodschap is helder: Pechtold wil de bezem door het bestuur 
agne is het vertrouwen tussen het landelijk halen. Maar het benoemen van een nieuwe partijvoorzitter buiten het 
]er tot een dieptepunt gedaald. Tot grote congres om is in strijd met de partijreglementen. Een waarnemend voor- 
Pechtold de regie volledig naar zich toege- zitter kan dus hooguit tot het eerstvolgende congres aanblijven. De re- 
estuur heerst dan ook "algemene somber- glementen verhinderen eigenlijk ook het aanstellen van een waarnemend 
let de toekomstige fractie. De bestuursle- voorzitter van buiten het zittende bestuur, maar dat is wel wat er zal ge- 
euwe fractie zijn eigen gang gaat "zonder beuren. Ook nu ligt het initiatief bij de nieuwe partijleider. Wanneer het 
Die indruk is correct, net als het gevoel landelijk bestuur iemand heeft gevonden die tot het volgende congres als 
nieuwe partijleider. Dit blijkt als op 2 de- waarnemend voorzitter wil optreden, wordt duidelijk dat Pechtold onder- 
andeljk bestuur, bestaande uit voorzitter tussen zelf ook mensen heeft gepolst. In plaats van de kandidaat van het 
lof van Netten en penningmeester Menno landelijk bestuur, wil hij Gerard Schouw, één van zijn vertrouwelingen, 
iet fractievoorzitter Pechtold over de ver- als waarnemend voorzitter. En zo zal het ook gaan. De kandidaat van het 
;tuur en de nieuwe Tweede Kamerfractie, bestuur trekt zich terug.16 
fractievoorzitter de delegatie van het be- Pechtold en Schouw gaan samen op zoek naar een nieuwe partijvoor- 
ouwen heeft in partijvoorzitter Dales."' zitter. Ze spreken tal van kandidaten, waaronder een aantal 'zwaarge- 
Dor een daadkrachtige partijvoorzitter, die wichten', D66'ers met ervaring die in het verleden vooraanstaande posi- 
ieer op de rails krijgen van de partij. DJ-  ties  voor de partij hebben bekleed. Maar de meeste kandidaten durven het  
an  een nieuwe start. Dat begreep ik ook niet aan om in de huidige crisisperiode partijvoorzitter te worden, of heb- 
Alexander en mij. Dat is tijdens dat ge- ben andere redenen om het voorzitterschap af te wijzen 17  Totdat de naam 

is gezegd dat het beter zou zijn als ik zou t van  Ingrid  van Engelshoven valt. Van Engelshoven is voorzitter van de 
esluit op het eerstvolgende partijcongres Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva) en geen onbekende binnen 

cieel vertrekt Dales omdat hij het partij- D66. Ze heeft al diverse partijfuncties bekleed en was één van de mensen 
mbineren met het burgemeesterschap \TW die Alexander Pechtold adviseerde in de aanloop naar zijn partijleider- 
ende periode en ik heb er veel van ge- schap. Van Engelshoven zegt wel 'ja' tegen het voorzitterschap van D66. 
periode om partijvoorzitter te zijn", zegt 1 Ze neemt het bij de voorzittersverkiezing op tegen publicist Frans Verha- 
eel hectisch, we gingen van crisis naar gen, een uitgesproken criticus van Pechtold, die van D66 een liberale 
dan ik had verwacht, het was dodelijk beginselpartij wil maken. Van Engelshoven wint de verkiezing echter 
cevoorzitter Van Netten: "De discussies ruim van Verhagen en daarmee is het trio compleet dat D66 de komende 
demotiverend, energievretend. Iedereen maanden door het diepe dal waarin de partij verkeert, zal moeten loodsen. 
n waren heel sterk. Tussen de bewinds- 
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De samenwerking tussen Pechtold, Schouw en Van Engeishoven zal van te zetten.  19  Het plan voor een nieuw 
cruciaal belang blijken, latere versies van het rapport dan ook i 

In februari 2007 is een nieuwe vers 
DOORGAAN OF STOPPEN? gereed. Het vraagteken is uit de titel 

nog de basale vraag stelde of D66 w 
In de Tweede Kamer heeft D66 weer drie zetels verloren, of, zoals Van tweede versie van het rapport een uit 
Mierlo heeft gezegd: drie zetels gewonnen, want het had niet veel ge- lopen jaren allemaal is misgegaan mei 
scheeld of het waren er nul geweest. Ondanks die optimistische benade- het ontbreekt de partij volledig aan e 
ring van de verkiezingsnederlaag dient de vraag zich aan: moet D66 plan, er is geen idee over de inhoudeli 
doorgaan of niet? Als de partij op 22 november geen enkele zetel had bereiken van kiezers, er wordt geen re 
gehaald, dan was die vraag waarschijnlijk snel beantwoord. Maar ook met doende communicatie tussen het lande 
drie zetels ontkomen de democraten niet aan deze existentiële vraag. De  tie  en 'het land'. Ook de Organisatie ra 
vraag of D66 na de tiende verkiezingsnederlaag op rij nog moet blijven seerde kadervorming, er zijn geen d 
bestaan, wordt gesteld in een vertrouwelijk, ongedateerd document dat  chug  en scouting en inwerktrajecten." 
eind 2006 binnen het landelijk bestuur van de partij wordt verspreid. Het zuinig is op de talenten in haar midden 
document is in opdracht van het bestuur geschreven door Michiel van slagen biedt." Volgens het rapport zi 
Liere, voormalig directeur van het landelijk bureau van D66. De titel regelgeving. Er is volgens het rapport 
luidt: 'Door met D66?!', met een vraagteken dus. Het is de eerste versie die haar eigen democratische organi 
van een rapport dat in de maanden erop nog zal worden uitgewerkt. In het D66. Een in omvang overzichtelijke i 
vertrouwelijke document legt Van Liere het partijbestuur drie opties voor. ment van meer dan zestig pagina's."  Ii  
De eerste optie is om uit de verkiezingsuitslag de conclusie te trekken dat  lend  geworden, niet wat wijsheid is ir 
er onvoldoende draagvlak voor D66 over is en dat de partij geen toekomst  lend  keurslijf, dat een dynamische par 
meer heeft. Daarmee zou er na veertig jaar een einde komen aan D66.  Dc  wende, vrijdenkende beweging, verlr 
tweede optie die Van Liere voorlegt, is om D66 te laten opgaan in een d\\ ingt  zich met punten en komma's 
breder initiatief. Onder de kop "Is er voldoende ruimte voor een progres- grote lijnen." Alle commissies in de p  
sieve  sociaal-liberale beweging?" pleit hij voor een onderzoek naar de gehouden, want het zijn er "veel, te  vi  
mogelijkheid van een progressief liberale beweging met geestverwanten kent dat ook commissies zoals de land 
uit onder andere GroenLinks, PvdA, VVD en PvdD. Gedacht wordt aan besluitvormingscommissie, die al sind 
een appèl via landelijke advertentie, ondersteund door tweehonderd be- eI licht zullen worden opgeheven of h 
kende namen van binnen en buiten de partij. Indien een dergelijk appèl Ook de cultuur binnen D66 moet I 
aanslaat, zou D66 in het nieuwe initiatief moeten opgaan. Het is een idee Veel vrijblijvendheid, er wordt veel gi 
dat sterk doet denken aan de manier waarop D'66 (toen nog met apostrof) iiivloed ligt teveel bij een klein groepji 
zich in 1966 presenteerde. De derde optie is als zelfstandige partij door- Vaak verlopen discussies "verbrokkeld 
gaan, maar, zo stelt Van Liere, dan moet er binnen D66 wel veel verande- geljkertijd is er ook veel onderlinge ri 
ren. "Als wij niet echte keuzes maken, is het gedaan met de partij," zo modder gegooid: "Het lijkt af en toe e 
stelt hij. 18 B\-inail maken politici elkaar ook gen 

Vlak voor de kerstdagen wordt het document in het landelijk bestuur  'flail,  een mailinglist die bedoeld is 
besproken, in aanwezigheid van fractievoorzitter Pechtold. Die voelt niets Statenleden en andere bestuurders kent 
voor een discussie over het bestaansrecht van D66 of een samengaan van heeft de afgelopen jaren regelmatig ge 
D66 met geestverwanten uit andere partijen. Pechtold wil een reële peri0 actieve D66'ers kritiek uitten op de Tw 
de de kans krijgen om de partij uit het slop te halen. Ook het bestuur vindt Over het kabinetsbeleid deelden. Gead 
het geen goed plan om D66 nu als een "graadmagere bruid in de etalage te heffen en deze kritiek zo een halt toe 
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;chouw en Van Engelshoven zal van te zetten.  19  Het plan voor een nieuwe sociaal-liberale beweging zal in 
latere versies van het rapport dan ook niet terugkeren. 

In februari 2007 is een nieuwe versie van het rapport 'Door met D66!' 

)F STOPPEN? gereed. Het vraagteken is uit de titel verdwenen. Waar de eerste versie 
nog de basale vraag stelde of D66 wel door zou moeten gaan, bevat de 

r drie zetels verloren, of, zoals Van tweede versie van het rapport een uitvoerige analyse van wat er de afge- 

wonnen, want het had niet veel ge- lopen jaren allemaal is misgegaan met de partij. De conclusies zijn hard: 

;. Ondanks die optimistische benade- bet ontbreekt de partij volledig aan een strategie: er is geen meerjaren- 

lient de vraag zich aan: moet D66 plan, er is geen idee over de inhoudelijke ontwikkeling, geen visie op het 

22 november geen enkele zetel had bereiken van kiezers, er wordt geen relatiebeheer gevoerd en er is onvol- 

jnlijk snel beantwoord. Maar ook met doende communicatie tussen het landelijk bestuur, de Tweede Kamerfrac- 

niet aan deze existentiële vraag, ik  tie  en 'het land'. Ook de organisatie rammelt: "Er is nauwelijks georgani- 

igsnederlaag op rij nog moet blijven seerde kadervorming, er zijn geen duidelijke opleidingstrajecten, coa- 

ouweljk, ongedateerd document dat ching en scouting en inwerktrajecten." D66 moet juist "een partij zijn die 

iur van de partij wordt verspreid. Het zuinig is op de talenten in haar midden, ze koestert, begeleidt en kans van 

estuur geschreven door Michiel van slagen biedt." Volgens het rapport zit D66 "gevangen" in structuur en 

landelijk bureau van D66. De titel regelgeving. Er is volgens het rapport "geen politieke partij in Nederland 

aagteken dus. Het is de eerste versie die haar eigen democratische Organisatie zo heeft dichtgetimmerd als 

rop nog zal worden uitgewerkt. In liet D66. Een in omvang overzichtelijke partij met een huishoudelijk regle- 

iere het partijbestuur drie opties voon ment van meer dan zestig pagina's." De altijd geldende regels zijn bepa- 

ngsuitslag de conclusie te trekken dat  lend  geworden, niet wat wijsheid is in een bepaalde situatie: "Een knel- 

over is en dat de partij geen toekomst  lend  keursljf,  dat een dynamische partij, ooit opgericht als een vernieu- 

;ig jaar een einde komen aan D66. De wende, vrijdenkende beweging, verlamt en beperkt, kritische geesten 

t, is om D66 te laten opgaan in een dwingt zich met punten en komma's bezig te houden in plaats van met 

r voldoende ruimte voor een progres- grote lijnen." Alle commissies in de partij moeten tegen het licht worden 

ileit hij voor een onderzoek naar de gehouden, want het zijn er "veel, te veel", zo stelt het rapport. Dat bete- 

berale beweging met geestverwanten kent dat ook commissies zoals de landelijke verkiezingscommissie en de 

VVD en PvdD. Gedacht wordt aan , 
besluitvormingscommissie, die al sinds de oprichting van D66 bestaan, 

ondersteund door tweehonderd he- , 
wellicht zullen worden opgeheven of hervormd.20  

de partij. Indien een dergelijk appèl Ook de cultuur binnen D66 moet het ontgelden. Er is sprake van te- 

Liatief moeten opgaan. Het is een idee veel vrijblijvendheid, er wordt veel gepraat, maar weinig gedaan en de 

waarop D'66 (toen nog met apostrof) invloed ligt teveel bij een klein groepje 'insiders' (het "zoencircuit"). Te 

e optie is als zelfstandige partij door- vaak verlopen discussies "verbrokkeld" en zijn conclusies onhelder. Te- 

Lnoet er binnen D66 wel veel verande- gelijkertijd is er ook veel onderlinge rivaliteit en wordt er intern veel met 

ken, is het gedaan met de partij," zo modder gegooid: "Het lijkt af en toe een grote vriendenclub, maar op de 
BV-mail maken politici elkaar ook geregeld uit voor rotte vis. '21 De BV- 

het document in het landelijk bestuur mail, een mailinglist die bedoeld is om D66-raadsleden, wethouders, 

2tievoorzitter Pechtold. Die voelt niets Statenleden en andere bestuurders kennis en ervaring te laten uitwisselen, 

srecht van D66 of een samengaan heeft de afgelopen jaren regelmatig gefungeerd als een uitlaatklep, waar 

partijen. Pechtold wil een reële perio- actieve D66'ers kritiek uitten op de Tweede Kamerfractie en hun onvrede 

Let slop te halen. Ook het bestuur vindt over het kabinetsbeleid deelden. Geadviseerd wordt om de 'BV-mail' op 

-en "graadmagere bruid in de etalage" te heffen en deze kritiek zo een halt toe te roepen. 22 
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De wijze waarop men in de afgelopen periode binnen D66 met elkaar is gereanimeerd. De nota 'Door met D66 
omgegaan, past volgens het rapport niet bepaald bij het beeld van 'die beginpunt voor dat proces. 
club nette mensen'. De personele invulling van functies is ondergeschikt 
aan de democratische procedures, heldere beslisljnen en afgebakende KLAAR VOOH 

bevoegdheden ontbreken: "niemand is de baas, dus iedereen is de baas." 
Dat heeft geresulteerd in het gebrek aan een duidelijke koers. Voortdu- i-[alf maart is het landelijk bestuur klaa  
rend  is het de vraag welke lijn er wordt gevolgd en vooral door wie die die in 'Door met D66!' zijn benoemi 
lijn wordt bepaald: door de Tweede Kamerfractie, door de bewindslieden, interne besprekingen van het rapport e 
door het landelijk bestuur? Ook staat hierdoor telkens ter discussie of D66 Ier Gerard Schouw zelf er op het laa 
herkenbaar moet willen zijn aan de eigen inhoudelijke punten of aan het stemt het landelijk bestuur op 13 ma 
beleid van het kabinet waaraan de partij deelneemt. Het ontbreekt, met definitieve rapport krijgt de titel 'Kl 
andere woorden, aan leiderschap in de partij: "Het gebrek aan bereidheid 2010'. Dat de titel van het rapport nu 
leiderschap toe te kennen en te erkennen is een van de grootste problemen een aardige weerspiegeling van het dei 
in de cultuur van de partij. Formeel kennen wij geen machtsposities, in- het eerste concept verscheen, binnen Di 
formeel des te meer."23   'Klaar voor de klim' bevat een aan 

Het rapport velt een hard oordeel over de machtsstrijd die de afgelo- met D66!', maar anders dan dit 1100 

pen jaren binnen de top van D66 heeft gewoed. "D66 heeft in de afgelo- rapport, focust 'Klaar voor de klim' 
pen twaalf jaar meer politiek leiders versleten dan Italië kabinetten had", ervoor moeten zorgen "dat D66 weer d 
zo wordt treffend geconstateerd. "Het accepteren van leiderschap lijkt redelijk alternatief, met integere en pra 
vooral een issue bij de net-niet-leiders. 'Gewone' leden accepteren leider- en geïnspireerde vertegenwoordigers." 
schap dikwijls gemakkelijker dan bestuursleden, vicefractievoorzitters, een mentaliteitsverandering nodig en 
bewindslieden en partijtijgers." Aan de strijd ligt wantrouwen ten grond- moeten zodanig worden hervormd dat 
slag, zo wordt in het rapport gesteld. "Leiderschap bestaat bij de gratie de ideeënontwikkeling. 'Klaar voor d 
van vertrouwen. De indruk of de constatering dat zij hun verantwoorde- inhoudelijke koers van D66. Daar is i 
ljkheden gebruiken om complotten te smeden en de leden te misleiden, is aanleiding toe. In plaats van bespiegeli 
dodelijk voor de hele Organisatie en helaas herkenbaar voor de partij. zo snel mogelijk aan de slag met een  vi  
Gecultiveerd wantrouwen verzwakt het leiderschap, ontneemt daaraan de Het project 'Het debat centraal' he 
mogelijkheid tot inspireren en houdt daarmee de beweging gevangen.—  houdelijke debat binnen de partij te v 
Het landelijk bestuur van D66 heeft het laten gebeuren en daarmee haar nente programmacommissie dient het 
taak verzaakt, zo luidt het oordeel. "Het landelijk bestuur is onvoldoende up to date te houden, te verdiepen en 
zichtbaar en hoorbaar geweest. Intern is vastgesteld dat de slagkracht peil panels' worden gevormd om da 
ontbreekt." Het bestuur is zich ervan bewust dat het tekort is geschoten zullen blijven bestaan als forum voor 
"We hebben toegelaten dat politieke eigenbelangen zijn gaan prevaleren." bepaalde thema's. Op die manier mo 
Het bestuur is "onmachtig" gebleken om daar wat aan te doen. Het lande- worden, waar leden participeren in ee 
lijk bestuur rekent zichzelf aan "dat het inhoudelijke debat over de  posh  dat zaken vooraf zijn dichtgetimmen  
tie,  de principes en de doelstellingen van de partij intussen niet funda~ standpunten wordt besloten. Verder za 
menteel is gestimuleerd en georganiseerd. „24 die leden toegang geeft tot een D66-int 

'Door met D66!' heeft eigenlijk een soort therapeutische werking. over actuele zaken kunnen worden gel 
Voor het eerst wordt onomwonden vastgesteld wat er allemaal mis is de plek waar al deze lijnen samenkome 
binnen D66. Het bestuur krijgt een kritische spiegel voorgehouden die liet doel van het project 'Parels aan 
niets te raden overlaat. Het benoemen van de problemen biedt de ruimte Volle en talentvolle raads- en Statenled 
om opnieuw te beginnen. Want dat is wat nodig is: de partij moet worden gen om tot aan de volgende gemeente 

ormen dat ideeën en ervaring gaat vei 
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pen periode binnen D66 met elkaar is gereanimeerd. De nota 'Door met D66!' is het harde, maar noodzakelijke 
rt niet bepaald bij het beeld van 'die beginpunt voor dat proces. 
rwulling van functies is ondergeschikt 
heldere beslislijnen en afgebakende KLAAR VOOR DE KLIM 

Eis de baas, dus iedereen is de baas." 
aan een duidelijke koers. Voortdu- Half maart is het landelijk bestuur klaar met nadenken over de problemen 

vordt gevolgd en vooral door wie die die in 'Door met D66!' zijn benoemd. Na meerdere conceptversies en 
Kamerfractie, door de bewindslieden, interne besprekingen van het rapport en nadat waarnemend partijvoorzit- 

it hierdoor telkens ter discussie of D66 ter Gerard Schouw zelf er op het laatst nog flink aan heeft gesleuteld, 
eigen inhoudelijke punten of aan het stemt het landelijk bestuur op 13 maart in met het eindresultaat.  25  Het 
partij deelneemt. Het ontbreekt, met definitieve rapport krijgt de titel 'Klaar voor de klim. D66 werkt aan 
de partij: "Het gebrek aan bereidheid 2010'. Dat de titel van het rapport nu veel positiever is geformuleerd, is 

nnen is een van de grootste problemen een aardige weerspiegeling van het denkproces dat vanaf het moment dat 
1 kennen wij geen machtsposities, in- het eerste concept verscheen, binnen D66 is afgelegd. 

'Klaar voor de klim' bevat een aantal van de "observaties" uit 'Door 
el over de machtsstrijd die de afgelo- met D66!', maar anders dan dit nooit naar buiten gebrachte concept- 
eeft gewoed. "D66 heeft in de afgelo- rapport, focust 'Klaar voor de klim' vooral op concrete projecten die 
s versleten dan Italië kabinetten had", ervoor moeten zorgen "dat D66 weer de bruisende ideeënpartij wordt, het 
'Het accepteren van leiderschap lijkt redelijk alternatif,  met integere en pragmatische bestuurders en bevlogen 
srs. 'Gewone' leden accepteren leider- en geïnspireerde vertegenwoordigers.  „26  Daarvoor is in de eerste plaats 
bestuursleden, vicefractievoorzitters, een mentaliteitsverandering nodig en de reglementen en partijstructuur 
de strijd ligt wantrouwen ten grond- moeten zodanig worden hervormd dat ze ten dienste komen te staan van  

Id.  "Leiderschap bestaat bij de gratie de ideeënontwikkeling. 'Klaar voor de klim' gaat dan ook niet over de 
onstatering dat zij hun verantwoorde- inhoudelijke koers van D66. Daar is volgens het landelijk bestuur geen 
te smeden en de leden te misleiden. is aanleiding toe. In plaats van bespiegelingen over de koers wil het bestuur 
en helaas herkenbaar voor de partij. zo snel mogelijk aan de slag met een vijftal concrete projecten. 
het leiderschap, ontneemt daaraan de Het project 'Het debat centraal' heeft tot doel de positie van het in- 

idt daarmee de beweging gevangen." houdeljke debat binnen de partij te versterken. De al bestaande penma- 
ft  het laten gebeuren en daarmee haar nente programmacommissie dient het verkiezingsprogramma permanent 
"Het landelijk bestuur is onvoldoende up to date te houden, te verdiepen en nader uit te werken. Er zullen 'ex- 
tern is vastgesteld dat de slagkracht  pert  panels' worden gevormd om daaraan bij te dragen. De platforms 
m bewust dat het tekort is geschoten. zullen blijven bestaan als forum voor leden die zich betrokken voelt bij 

eigenbelangen zijn gaan prevaleren." bepaalde thema's. Op die manier moet D66 weer een echte debatpartij 
n om daar wat aan te doen. Het lande- worden, waar leden participeren in een open, transparant debat, zonder 
t het inhoudelijke debat over de posi- dat zaken vooraf zijn dichtgetimmerd en waar democratisch over de 
en van de partij intussen niet funda- standpunten wordt besloten. Verder zal D66 een nieuwe website krijgen 
Lseerd."24  die leden toegang geeft tot een D66-intranet, waar onder andere peilingen 
jk een soort therapeutische werking. over actuele zaken kunnen worden gehouden. Het Kenniscentrum wordt 
n vastgesteld wat er allemaal mis is de plek waar al deze lijnen samenkomen. 
n kritische spiegel voorgehouden die Het doel van het project 'Parels aan de basis' is om een groep succes- 
ien van de problemen biedt de ruimte volle en talentvolle raads- en Statenleden (de 'parels') bij elkaar te bren- 
is wat nodig is: de partij moet worden gen om tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen een netwerk te 

vormen dat ideeën en ervaring gaat verspreiden onder andere afdelingen. 
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Ook het binnenhalen van nieuwe kandidaat-raadsleden, het scouten en 
ontwikkelen van talenten en kadervorming van afdelingsbestuursleden 
behoort tot de doelstellingen van dit project. Het project 'D66-Academie' 
beoogt een "talentenklas" te starten waar talentvolle D66'ers worden 
geschoold en hun politieke kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Dooi 
middel van een uitgebreid opleidingsprogramma moeten potentiële 
volksvertegenwoordigers worden klaargestoomd. Het project 'Winnen 
15.000' heeft tot doel in de komende drie jaar het ledenbestand van de 
partij te laten groeien tot 15.000 betalende leden. Dat is cruciaal voor het 
functioneren van de vereniging D66, voor het rekruteren van toekomstig 
kader en voor de partijfinanciën, aangezien de contributie van leden een 
belangrijke inkomstenbron vormt. 

De constatering dat D66 een "dichtgetimmerde organisatie" is en de 
gevoelde noodzaak daar verandering in aan te brengen, resulteert tel] 

slotte in de Commissie Herziening Werkwijze. Deze commissie komt 
onder leiding van de nieuwe partijvoorzitter  Ingrid  van Engelshoven zelf 
te staan, waarmee het belang wordt onderstreept dat het landelijk bestuur 
hecht aan het wijzigen van de manier waarop de partijorganisatie functio-
neert. Van Engelshoven: "In de regelgeving zat een gestold wantrouwen. 
Die regelgeving was heel terecht gegroeid vanuit het  one  man  one vote-

systeem. Maar bij iedere stap die je wilde zetten, stuitte je op zoveel pro-
cessen en waarborgen dat het niet lukte om vooruit te komen. Voor alles 
moest een commissie worden geraadpleegd of moest je goedkeuring heb-
ben van het congres. Er waren teveel functies die door het congres wer-
den gekozen, terwijl dat af en toe niet praktisch was en het congres daar 
ook niet altijd op zat te wachten. De Organisatie miste slagkracht. „27 Ook 
bij de lokale afdelingen bestaat een grote behoefte om de procedures voor 
kandidaatstellingen en benoemingen te vereenvoudigen De commissie 
streeft naar "opschoning van de statuten en reglementen" en het vormen 
van een "passende set regels" die ten dienste staan ,van "de inhoud". De 
herziene statuten en reglementen moeten in het voorjaar van 2007 gereed 
zijn om door het partijcongres te worden aangenomen. 28 

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN EERSTE KAMER 

D66 is nog druk bezig de nederlaag van 22 november te verwerken als OP 

7 maart 2007 verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehoudeli. 
Ook op regionaal niveau verliest D66 fors: 2,6 procent van de kiezers 

29 stemt D66. In grote delen van het land wordt de partij weggevaagd: D66 
verdwijnt uit de Provinciale Staten van Zeeland, Drenthe, Flevoland. 
Overijssel en Friesland. In de overige provincies houdt de partij maal 

negen van de 31 zetels over. Waarnemend partijvoorzitter Gerard Schouw 
is niettemin optimistisch. D66 groeit, zo stelt hij: "We zijn van twee pro- 
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cent van de stemmen bij de Tweede I 
Statenverkiezingen gegaan. Een klein 
t\\'aalfjaar."3°  

Op 29 mei 2007 kiezen de nieuwe 
Kamer. Op het partijcongres in oktob 
zitter Schouw gekozen als lijsttrekker' 
samenstelling van de rest van de kai 
vlekkeloos. De stemadviescommissie 
disch directeur van luchthaven SchipF 
Hans Engels (hoogleraar staatsrecht in 
(commissaris van de koningin in Utre 
bepalen de leden van D66 echter ander 
Boogerd (voormalig lid van het Eurc 
Engels op vier. Vooral de plek van B( 
adviescommissie is zij gepasseerd voor 

Op basis van de uitslag van de ver] 
ten kan D66 op waarschijnlijk net niet 
rekenen. Een lijstverbinding met een 
tweede zetel vergroten. Nadat eerst is 
aan te gaan met de Partij voor de Di 
\oor de verkiezing van de senaat een 1 
de Onathankeljke Statenfractie (OS 
krijgt D66 een restzetel toebedeeld en 
Kamer 'slechts' van drie naar twee zei 
partij op één zetel zijn uitgekomen. 32 
naar 21 zetels), PvdA (van negentien 
Unie (van twee naar vier zetels) halen 
derheid. De PVV heeft niet meegedaai 
zingen en komt dus ook niet in de Ee 
zetel en komt op veertien, GroenLink 
5f) boekt forse winst: van vier naar tw 
zetels, de 0SF op één. De PvdD is me 
l]er, de LPF verdwijnt uit de senaat. 

Normaal gesproken houden de ledei 
leden van de Eerste Kamer kiezen, z 
door de partij is vastgesteld. Maar als d 
senaat bekend wordt, blijkt dat de Dé 
hun stemgedrag zijn afgeweken van d 
behalve lijsttrekker Schouw wordt Ha 
gekozen. 
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kandidaat-raadsleden, het scouten en cent van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen naar 2,6 bij de 
rvorming van afdelingsbestuursledej1  statenverkiezingen gegaan. Een kleine vooruitgang, maar de eerste in 
t project. Het project '1366-Academie' twaalf jaar. "3°  
en waar talentvolle D66'ers worden Op 29 mei 2007 kiezen de nieuwe Provinciale Statenleden de Eerste 
iten verder kunnen ontwikkelen. Dom Kamer. Op het partijcongres in oktober 2006 is waarnemend partijvoor- 
idingsprogramma moeten potentiële zitter Schouw gekozen als lijsttrekker van D66 bij deze verkiezingen. De 
klaargestoomd. Het project 'Winnen samenstelling van de rest van de kandidatenlijst verloopt niet bepaald 
nde drie jaar het ledenbestand van de vlekkeloos. De stemadviescommissie stelt voor om Joris  Backer  (juri- 
talende leden. Dat is cruciaal voor het disch directeur van luchthaven Schiphol) op de tweede plaats te zetten, 
6, voor het rekruteren van toekomstig Hans Engels (hoogleraar staatsrecht in Groningen) op drie en Boele Staal 
angezien de contributie van leden een (commissaris van de koningin in Utrecht) op vier. Bij de poststemming 

bepalen de leden van D66 echter anders: zij zetten Staal op twee, Johanna 
thchtgetimmerde Organisatie" is eli de Boogerd (voormalig lid van het Europees Parlement) op drie en Hans 
ing in aan te brengen, resulteert ten Engels op vier. Vooral de plek van Boogerd is opvallend: door de stem- 
.g Werkwijze. Deze commissie komt adviescommissie is zij gepasseerd voor de hoogste plaatsen op de lijst. 
voorzitter  Ingrid  van Engeishoven zelf Op basis van de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Sta- 
t onderstreept dat het landelijk bestuur ten kan D66 op waarschijnlijk net niet op twee zetels in de Eerste Kamer 
er waarop de partijorganisatie functio- rekenen. Een lijstverbinding met een andere partij kan de kans op een 
elgeving zat een gestold wantrouw en. tweede zetel vergroten. Nadat eerst is overwogen om een lijstverbinding 
egroeid vanuit het  one  man  one vote-  aan te gaan met de Partij voor de Dieren (PvdD), gaan de democraten 
wilde zetten, stuitte je op zoveel pro- voor de verkiezing van de senaat een lijstverbinding aan met de VVD en 

hikte om vooruit te komen. Voor alles de Onafhankelijke Statenfractie (0SF).3' Dankzij die lijstverbinding 
tdpleegd of moest je goedkeuring heb- krijgt D66 een restzetel toebedeeld en gaan de democraten in de Eerste  
eel  functies die door het congres wer- Kamer 'slechts' van drie naar twee zetels. Zonder lijstverbinding zou de 
niet praktisch was en het congres daar partij op één zetel zijn uitgekomen.  32  De coalitiepartijen CDA (van 23 
e Organisatie miste slagkracht.  „27  Ook naar 21 zetels), PvdA (van negentien naar veertien zetels) en Christen- 
grote behoefte om de procedures voor Unie (van twee naar vier zetels) halen ook in de Eerste Kamer een meer- 

en te vereenvoudigen De commissie derheid. De PVV heeft niet meegedaan aan de Provinciale Statenverkie- 
ituten en reglementen" en het vornien zingen en komt dus ook niet in de Eerste Kamer. De VVD verliest één 
ten dienste staan van "de inhoud". De zetel en komt op veertien, GroenLinks zakt van vijf naar vier zetels, de 
ioeten in het voorjaar van 2007 gereed SP boekt forse winst: van vier naar twaalf zetels. De SGP blijft op twee 
rden aangenomen. 28 zetels, de 0SF op één. De PvdD is met één zetel nieuw in de Eerste Ka- 

iner, de LPF verdwijnt uit de senaat. 
LE STATEN EN EERSTE KAMER Normaal gesproken houden de leden van de Provinciale Staten, die de 

leden van de Eerste Kamer kiezen, zich aan de lijstvolgorde zoals die 
van 22 november te verwerken als op door de partij is vastgesteld. Maar als de uitslag van de stemming voor de 
Provinciale Staten worden gehouden senaat bekend wordt, blijkt dat de D66'ers in de Provinciale Staten bij 

D66 fors: 2,6 procent van de kiezers hun stemgedrag zijn afgeweken van de volgorde van de kandidatenlijst: 
land wordt de partij weggevaagd: D66 behalve lijsttrekker Schouw wordt Hans Engels met voorkeursstemmen 
n van Zeeland, Drenthe, Flevoland, gekozen. 
rige provincies houdt de partij maat- 

Lemend partijvoorzitter Gerard Schouw  
it,  zo stelt hij: "We zijn van twee pro- 
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OVERZICHTELIJKE FRACTIE kleine vleugel van het gebouw, in een 
heeft zeer bijgedragen aan het groepsg 

Sinds de verkiezingen op 22 november heeft D66 nog maar drie verte- 
genwoordigers in de Tweede Kamer. "Een overzichtelijke fractie", noemt PECHTOLD ONTPOPT 
fractievoorzitter Pechtold het. De rol van Tweede Kamerlid is nieuw voor 
Pechtold, die als minister veelvuldig in de aandacht stond en op harde De eerste gelegenheid die Pechtold  hi  
wijze kennis maakte met de mores van de Haagse politiek. De grote vraag al kort na de installatie van de nieu 
is of Pechtold als fractievoorzitter in de Tweede Kamer op zijn plek is en neemt een motie aan waarin minister 
of hij in staat zal zijn het gedecimeerde D66 uit het dal te trekken. zetting van asielzoekers die langer da 
Pechtold zet zich Vrij onbevangen aan die taak. "We waren geen partij die op te schorten, in afwachting van een 
net begonnen was", vertelt hij terugkijkend. "We hoefden de dingen niet nieuwe kabinet, dat op dat moment 
vanaf de grond af op te bouwen. Er was al meer dan het fundament, het besluiten. Minister Verdonk weigert 
geraamte stond al. Het moest alleen nieuw leven ingeblazen worden, het daarin gesteund door het demissiont 
moest weer gaan werken. De partij moest van de beademing af.  „33  Het 'onacceptabel dat een demissionair 
eerste dat nodig is, is het klaren van de lucht tussen de drie gekozen heeft van een minderheid, tegen de wi 
D66'ers. In de afgelopen jaren hebben zij aan verschillende kanten van de doorgaat met het uitzetten van mensen 
machtsstrijd gestaan en Boris van der Ham en Fatma Koser Kaya  realise-  te dwingen de wens van de Kamer o 
ren zich dat Pechtold liever met twee andere fractiegenoten in de Kamer dreigde te verzanden. Niemand sloeg 
had gezeten. Pechtold: "Het was duidelijk dat ik een andere voorkeur had. \Iaar Verdonk wil de uitzettingen hel 
Boris en Fatma wisten dat ook. Daar hebben we een aantal goede ge- een motie van afkeuring tegen Verdo: 
sprekken over gehad - en ook een aantal stevige aanvaringen. In het be- meerderheid van de Tweede Kamer, 
gin leidde het wel tot spanningen. Maar we zijn gewoon aan de slag ge- donk weigert echter om af te treden.  II  
gaan. Toen we eenmaal onze draai vonden en in een soort positieve fan de uitzetting van asielzoekers wel uit t 
kwamen, was dat voorbij." De drie zijn ook op elkaar aangewezen, want een andere portefeuille (integratie, j 
ze moeten met z'n drieën alle onderwerpen zien te behappen. Pechtold: Het vreemdelingenbeleid wordt door 
"We hadden alle drie een onmogelijk grote portefeuille. We holden van overgenomen. De VVD is eigenlijk 
commissievergadering naar commissievergadering." De drie fractieleden 11vanwege de regeerbaarheid van het I 
worden daarin bijgestaan door een klein team van jonge, maar enthousias- sionaire kabinet.  38 Tijdens het Kai  
te medewerkers. Pechtold: "We hadden een jong team en hebben een paal Pechtold in harde bewoordingen hit 
jaar op stagiaires gedraaid. ik denk dat we acht of negen mensen hadden. "prostituering van het staatsrecht" nc 
En ik heb geprobeerd meteen de vleugels in de partij te verbinden. Bij- staanbaar dat een minister aanblijft a 
voorbeeld door de mensen die voor Lousewies hadden gewerkt, gewoon afkeuring heeft aangenomen. "Dan h 
te laten blijven. Dat wij-zij-denken was daardoor vrijwel meteen weg." geen ruimte meer voor een eigen afwi 
Ook Joost Sneller, ambtelijk secretaris van de driemansfractie, herinnert kabinet," aldus Pechtold.  39  En zeker 
zich het enthousiasme waarmee het kleine D66-team aan de slag gaaf. is immers niet de eerste keer dat de TI 
"We waren een heel dynamisch team en stuwden elkaar op tot grote velt over haar beleid. Pechtold: "Dit 
hoogte. Heel stimulerend! Het was soms het betere knip- en plakwerk. De vierde! "40  Pechtold hekelt ook h 
maar iedereen wist wat hij moest doen. We waren heel goed op elkaar openlijk afstand nemen van het kabii 
ingespeeld, er was flexibiliteit over en weer, er werd keihard en met veel heid van het kabinetsbeleid geschonth 
enthousiasme gewerkt.  „35  Het feit dat D66 als gedecimeerde fractie niet riet voor. Pechtold: "Het CDA-deel va 
wordt weggestopt in de kelders van het Kamergebouw, helpt ook lets anders dan het VVD-deel. Daarm 
Pechtold: "We moesten uit onze oude kamers en kregen een plek in een een bescheiden verzoek van een in n 

woon bevreemdende staatsrechtelijke 
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LIJKE FRACTIE kleine vleugel van het gebouw, in een doodioFend gangetje. Dat gangetje 
heeft zeer bijgedragen aan het groepsgevoel. 

nber heeft D66 nog maar drie ite 
"Een overzichtelijke fractie", noeflit PECHTOLD ONTPOPT ZICH ALS DEBATER 

1 van Tweede Kamerlid is nieuw \oor 
ig in de aandacht stond en op harde De eerste gelegenheid die Pechtold krijgt om zich te laten zien, dient zich  
an  de Haagse politiek. De grote vraag al kort na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer aan. De Kamer 
i de Tweede Kamer op zijn plek i en neemt een motie aan waarin minister Verdonk wordt opgeroepen de uit- 
meerde D66 uit het dal te trekken .  zetting van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven 
in die taak. "We waren geen partij die op te schorten, in afwachting van een mogelijk generaal pardon, waar het 
kijkend. "We hoefden de dingen niet nieuwe kabinet, dat op dat moment wordt geformeerd, mogelijk toe zal 
was al meer dan het fundament, het besluiten. Minister Verdonk weigert echter om deze motie uit te voeren, 
nieuw leven ingeblazen worden hei daarin gesteund door het demissionaire kabinet. Voor Pechtold is het 
moest van de beademing af. „33 I-let "onacceptabel dat een demissionair rompkabinet, dat slechts de steun  

ran  de lucht tussen de drie gekozen heeft van een minderheid, tegen de wil van de meerderheid van de Kamer 
3n zij aan verschillende kanten van le doorgaat met het uitzetten van mensen." Hij interrumpeert om de minister 
r Ham en Fatma Koser Kaya  realise-  te dwingen de wens van de Kamer over te nemen. Pechtold: "Het debat 
e andere fractiegenoten in de Kamer dreigde te verzanden. Niemand sloeg met zijn politieke vuist op tafel. „37 

delijk dat ik een andere voorkeur had Maar Verdonk wil de uitzettingen niet opschorten. Daarop dient de PvdA 
iar hebben we een aantal goede ge- een motie van afkeuring tegen Verdonk in, die wordt gesteund door een 
iantal stevige aanvaringen. In het be- meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de fractie van D66. Ver- 
Jaar we zijn gewoon aan de slag ge- donk weigert echter om af te treden. Het kabinet besluit om de motie over 
vonden en in een soort positievejlmi' de uitzetting van asielzoekers wel uit te voeren en minister Verdonk krijgt 
zijn ook op elkaar aangewezen, want een andere portefeuille (integratie, jeugdbescherming en reclassering). 
rwerpen zien te behappen. Pechtold: Het vreemdelingenbeleid wordt door minister van Justitie  Hirsch  Ballin 
jk grote portefeuille. We holden win overgenomen. De VVD is eigenlijk tegen deze oplossing, maar blijft 
sievergadering." De drie fractieleden "vanwege de regeerbaarheid van het land" deel uitmaken van het demis- 
Lein team van jonge, maar enthousias- sionaire kabinet.  38  Tijdens het Kamerdebat over de kwestie levert 
len een jong team en hebben een paar Pechtold in harde bewoordingen kritiek op de gang van zaken, die hij 
lat we acht of negen mensen hadden. "prostituering van het staatsrecht" noemt. Wat hem betreft is het onbe- 
eugels in de partij te verbinden. Bij- staanbaar dat een minister aanblijft als de Tweede Kamer en motie van 
Lousewies hadden gewerkt, gewoon afkeuring heeft aangenomen. "Dan heeft de minister te gaan. Dan is er 

was daardoor vrijwel meteen weg. 4  geen ruimte meer voor een eigen afweging van de minister, noch van het 
:ris van de driemansfractie, herinnert kabinet," aldus Pechtold .39  En zeker Verdonk zou moeten opstappen, het 

kleine D66-team aan de slag gaat. is immers niet de eerste keer dat de Tweede Kamer een negatief oordeel 
am en stuwden elkaar op tot grote velt over haar beleid. Pechtold: "Dit was de vierde motie van afkeuring. 
soms het betere knip- en plakwerk. De vierde  !„40  Pechtold hekelt ook het feit dat de VVD-bewindslieden 
oen. We waren heel goed op elkaar openlijk afstand nemen van het kabinetsbesluit. Daarmee wordt de een- 
n weer, er werd keihard en met eel  heid van het kabinetsbeleid geschonden, zo houdt de D66-leider het kabi- 

at D66 als gedecimeerde fractie niet net voor. Pechtold: "Het CDA-deel van het kabinet vindt en doet namelijk 
van het Kamergebouw, helpt ook. iets anders dan het VVD-deel. Daarmee is het kabinet erin geslaagd, van 
Ie kamers en kregen een plek in een een bescheiden verzoek van een in rechte staande Kamer een buitenge- 

woon bevreemdende staatsrechtelijke vertoning te maken. Staan de VVD- 
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bewindslieden nu achter het kabinetsbeleid? Aanvaarden de VVD- ment. Daar mogen wij ons niet bij nee 
bewindslieden nu verantwoordelijkheid voor de uitvoering van kabinets- Maar een Kamermeerderheid is tegen 
beleid?" Pechtold legt premier Balkenende en minister  Hirsch  Ballin Pechtold is de kwestie daarmee niet a 
tijdens het debat het vuur aan de schenen en wil van het kabinet weten een uitzending van het televisieprogra: 
hoe ze de gang van zaken rechtvaardigt. "Artikel 45, lid 3 van de grond- dat Nederland betrokken was bij de 
wet behandelt de homogeniteit van het kabinetsbeleid. Hoe verhoudt zich Irak, vraagt Pechtold opnieuw om eet 
de ontstane situatie met dit artikel? ik krijg hierop graag een reactie van cies verborgen houdt door een onder2 
de minister-president én van de vicepremier, bij voorkeur dezelfde reac- Deze nieuwe feiten maken echter we  
tie  ."41  Pechtold voert het debat met flair en humor (hij noemt Verdonk na betrokken was bij de voorbereidingen 
de portefeuillewissel "minister van Andere Zaken"42), blijft doorvragen er nieuwe berichten op over de gan 
als hij geen duidelijk antwoord krijgt op zijn vragen en legt genadeloos de september zegt oud-informateur Wijf 
pijnpunten van de gang van zaken bloot. Het debat markeert het debuut Kamerbreed dat een eventueel onderz 
van de parlementariër Pechtold als geducht debater. "Bij dat debat mei oorlog in Irak tijdens de formatie vai 
Verdonk merkte ik dat dat 'edele handwerk', waarvan Van Mierlo me had onderwerp was waarover intensief ges 
gezegd dat ik dat onder de knie moest krijgen, dat ik dat wel leuk vind. ragen van Pechtold in de Tweede K 
En dat het ook wel kan," vertelt Pechtold terugkijkend.  43  "Het gaat er niet niatie over de oorlog Irak gesproken 
om of je hier met drie of dertig zetels zit, het gaat erom dat je het Kamer- we steeds nieuwe versies van de waar 
werk serieus doet", concludeert de nieuwe fractievoorzitter van de demo- de te verbergen?", aldus Pechtold. 48 
craten. "Voor het eerst merkte ik dat je als Kamerlid een vuist kan ma- meldt het radioprogramma  Argos  dat] 
ken. 04 heeft gesteund, ondanks dat de Twee 

Een ander onderwerp waarmee Pechtold zich zal profileren is de oor- sproken. Nederland zou alleen politii 
log in Irak. Aanleiding is een uitzending van het televisieprogramma Opnieuw vraagt Pechtold aandacht vo 
Reporter in maart 2007. Daarin wordt beweerd dat het kabinet- plaatsen Nederlandse militairen in Ira 
Balkenende I op de hoogte was van twijfels over de aanwezigheid van de Tweede Kamer dit nadrukkelijk ha( 
massavemietigingswapens in Irak, maar dat niet aan de Tweede Kamer premier Balkenende blijft categor 
heeft gemeld. Ook zou er door de Verenigde Staten aanvankelijk meer Pechtold: "Het baart me zorgen dat v 
steun van Nederland zijn gevraagd dan premier Balkenende in de Tweede \ ragen naar de toedracht rond de ooril 
Kamer heeft toegegeven. De uitzending is voor Pechtold aanleiding om ie gen."5°  Door de reeks berichten woi 
vragen om een parlementair onderzoek naar de steun van het kabinet aan steun aan de oorlog in Irak één van P 
de oorlog in Irak.  45  Regeringspartij PvdA, die altijd voor zo'n onderzoek ik er elke maand op terugkomen, d 
is geweest, stemt echter tegen omdat tijdens de kabinetsformatie is afge- oorlog in Irak zal er komen!  „51  Pas al 
sproken dat er geen onderzoek zal komen. Pechtold wijst erop dat (Ie Ministerie van Buitenlandse Zaken c: 
regeringspartijen op die manier een belangrijk recht van de Tweede Ka- de eigen minister, besluit het kabinet. 
mer, namelijk het recht op informatie, buiten werking hebben gesteld.  Dc  stellen onder leiding van voormalig u 
D66'er is woedend over deze blokkering van de parlementaire controle. brord Davids. De commissie doet een 
Je kan niet iets weggeven, dat niet van jou is, houdt hij het kabinet voor. januari 2010 haar conclusies: er was i 
Ook partijvoorzitter Van Engelshoven verwerpt tijdens het partijcongres lelijk mandaat voor de oorlog in Irak 
de schending van de democratische spelregels door de regering. "Nooit afdoende geïnformeerd. Premier Bal 
eerder gebeurde het dat in een kabinetsformatie een fundamenteel recht schap verweten in debat over de oorlc 
van het parlement, dat van onderzoek, bij voorbaat in de kast werd gezet. Port zal D66 een motie van wantrouwc 
Die beslissing is om een aantal redenen diep triest: het ging niet om zo- In het eerste jaar van het fractie 
maar een besluit, maar een besluit over steun aan de oorlog in Irak. En dat ook de inhoudelijke lijn van D66 1 

besluit betekent een uitholling van fundamentele rechten van het park- Pechtold profileert zijn D66 als de pa: 
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inetsbeleid? Aanvaarden de VVD- ment. Daar mogen wij ons niet bij neerleggen", aldus Van Engelshoven.46  
heid voor de uitvoering van kabinet5.. Maar een Kamermeerderheid is tegen een parlementair onderzoek. Voor 
alkenende en minister  Hirsch  Ball in Pechtold is de kwestie daarmee niet afgedaan, integendeel. Als in juli uit 
chenen en wil van het kabinet weten een uitzending van het televisieprogramma  Argos  kan worden opgemaakt 
rdigt. "Artikel 45, lid 3 van de grond- dal Nederland betrokken was bij de voorbereidingen van de oorlog in 
het kabinetsbeleid. Hoe verhoudt zich Irak, vraagt Pechtold opnieuw om een onderzoek. "Wat de regering pre- 
ik krijg hierop graag een reactie Van cies verborgen houdt door een onderzoek te blokkeren, is niet duidelijk. 

:epremier, bij voorkeur dezelfde  mac-  Deze nieuwe feiten maken echter wel duidelijk dat Nederland mogelijk 
flair en humor (hij noemt Verdonic na betrokken was bij de voorbereidingen van de inval.  „47  Steeds weer duiken 
Andere Zaken"42), blijft doorvragen er nieuwe berichten op over de gang van zaken in de kwestie-Irak. In 

t op zijn vragen en legt genadeloos de september zegt oud-informateur Wijffels in het radioprogramma TROS 
bloot. Het debat markeert het debuut Kamerbreed dat een eventueel onderzoek naar de besluitvorming rond de 

I geducht debater. "Bij dat debat met oorlog in Irak tijdens de formatie van het kabinet een "sterk omstreden 
ndwerk', waarvan Van Mierlo me had onderwerp was waarover intensief gesproken is." Eerder heeft Wijffels op 
Dest krijgen, dat ik dal wel leuk vind, vragen van Pechtold in de Tweede Kamer ontkend dat er tijdens de for- 
:htold terugkijkend.  43  "Het gaat er niet matie over de oorlog Irak gesproken is. "Als het over Irak gaat, krijgen 
Is zit, het gaat erom dat je het Kamer- we steeds nieuwe versies van de waarheid te horen. Wat heeft Balkenen- 
nieuwe fractievoorzitter van de demo- de te verbergen?", aldus Pechtold.  48  Een half jaar later, in maart 2008, 
lat je als Kamerlid een vuist kan ma- meldt het radioprogramma  Argos  dat Nederland de oorlog in Irak militair 

heeft gesteund, ondanks dat de Tweede Kamer zich hiertegen had uitge- 
Pechtold zich zal profileren is de oor- sproken. Nederland zou alleen politieke steun verlenen, geen militaire. 
zending van het televisieprogramma Opnieuw vraagt Pechtold aandacht voor de kwestie. "Deze nieuwe feiten 
i wordt beweerd dat het kabinet- plaatsen Nederlandse militairen in Irak rond de tijd van de inval, terwijl 
in twijfels over de aanwezigheid \  an  de Tweede Kamer dit nadrukkelijk had verboden", aldus Pechtold.  49  Maar 
maar dat niet aan de Tweede Kamer premier Balkenende blijft categorisch ieder onderzoek weigeren. 
Verenigde Staten aanvankelijk meer Pechtold: "Het baart me zorgen dat we het kabinet vijftien keer moeten 

clan premier Balkenende in de Tweede vragen naar de toedracht rond de oorlog in Irak. En vijftien keer bot van- 
cling  is voor Pechtold aanleiding om te gen.  „50  Door de reeks berichten wordt openheid over de Nederlandse 
oek naar de steun van het kabinet aan steun aan de oorlog in Irak één van Pechtold's paradepaardjes. "Al moet 
PvdA, die altijd voor zo'n onderzoek ik er elke maand op terugkomen, dat parlementair onderzoek naar de 
at tijdens de kabinetsformatie is afge- oorlog in Irak zal er komen!  „51  Pas als NRC Handelsblad onthult dat het 
.1 komen. Pechtold wijst erop dat  dc  Ministerie van Buitenlandse Zaken cruciale informatie achterhield voor 
i belangrijk recht van de Tweede Ka- de eigen minister, besluit het kabinet een onafhankelijke commissie in te 
;ie, buiten werking hebben gesteld. De stellen onder leiding van voormalig president van de Hoge Raad  Willi- 
kering van de parlementaire controle. brord Davids. De commissie doet een jaar onderzoek en presenteret op 12 
van jou is, houdt hij het kabinet voor. januari 2010 haar conclusies: er was inderdaad onvoldoende volkenrech- 
ven verwerpt tijdens het partijcongres telijk mandaat voor de oorlog in Irak en de Tweede Kamer is niet altijd 
e spelregels door de regering. "Nooil afdoende geïnformeerd. Premier Balkenende wordt gebrek aan leider- 
dnetsformatie een fundamenteel recht schap verweten in debat over de oorlog. In het Kamerdebat over het rap- 
ok, bij voorbaat in de kast werd ge/el. port zal D66 een motie van wantrouwen tegen de premier steunen. 
enen diep triest: het ging niet om zo- In het eerste jaar van het fractievoorzitterschap van Pechtold wordt 
ver steun aan de oorlog in Irak. En dat ook de inhoudelijke lijn van D66 onder de nieuwe leider zichtbaar. 
fundamentele rechten van het parle- Pechtold profileert zijn D66 als de partij die oog heeft voor de lange ter- 
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mijn en daarom wil vernieuwen en hervormen. En daarbij taboes zoals de 
hypotheekrenteaftrek en verhoging van de AOW wil doorbreken en zaken 
bespreekbaar wil maken. In een interview zegt Pechtold daarover: "Sinds 
2000 hebben we gezorgd voor hervormingen in de zorg, de WAO en de 
prepensioenen. Maar we zijn er nog niet. We kampen met een volstrekt 
verzande arbeidsmarkt en een uitgewoonde woningmarkt. D66 is niet de 
partij die de burger alleen maar naar de mond praat. Wij willen het ont-
slagrecht versoepelen zodat we van baanzekerheid naar werkzekerheid 
kunnen. D66 wil de AOW-leeftijd in 24 jaar verhogen naar 67 jaar, dus 
elk jaar een maand erbij. Dat is geen populaire boodschap, maar we moe-
ten nu dit soort langdurige knopen doorhakken. „52 Pechtold verwijt het 
kabinet-Balkenende  IV  dat het dergelijke hervormingen niet doorvoert en 
mist een visie van het kabinet op de toekomst. "ik wil weten hoe het ka-
binet tegen de toekomst van Nederland aankijkt. ik snak naar ideeën. .1e 
moet werken aan het antwoord op de vraag waar we straks willen staan 
als land. Daar hoor ik het kabinet niet over." Het debat gaat daardoor 
iedere week weer over een andere hype, constateert Pechtold. "Als je zelF 
niks doet en geen heldere agenda hebt, dan bepalen anderen het debat. 
Het politieke debat gaat steeds over kleine dingen. Dat komt doordat een 
perspectief ontbreekt dat de natie bindt. Je prikkelt niet de verantwoorde-
lijkheid en de zelfstandigheid van burgers als je de angst laat overheersen 
en als politiek leider in je schulp kruipt."53  

De prominente rol die Pechtold als fractievoorzitter in zijn eerste jaar 
in het parlementaire debat inneemt, blijft niet onopgemerkt. Zijn populari-
teit neemt snel toe en de waardering voor zijn optreden blijkt als de par-
lementaire pers Pechtold in december 2007 uitroept tot 'politicus van het 
jaar'. Het publiek kiest voor Pechtold's tegenstrever Wilders. 

KLEINE PARTIJ 

Omdat D66 de afgelopen jaren minder leden heeft gehad, zijn de contri-
butie-inkomsten teruggelopen. En omdat de partij met steeds minder Ze-
tels in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, is ook het bedrag aan 
subsidie dat de partij van de overheid krijgt steeds lager geworden. Dit 
noopt de partij eind 2006 opnieuw tot forse bezuinigingen. In november 
wordt in de begroting voor 2007 rekening gehouden met noodzakelijke 
bezuinigingen ter grootte van 300.000 euro. Uiteindelijk zal het bedra 
50.000 euro lager uitvallen, maar de bezuinigingen grijpen toch diep in. 

 54 

Om dergelijke bezuinigingen in de toekomst te voorkomen, is groei van 
de vereniging noodzakelijk. D66 is één van de kleinste politieke partijen 
van Nederland. Alleen de Partij voor de Dieren telt minder leden. In 
'Klaar voor de klim' is de ambitie geformuleerd om naar 15.000 leden te 
groeien en het nieuwe landelijk bestuur, eerst onder leiding van Gerard 

DOORSTA  

Schouw, later onder leiding van  Ingrid  
veel energie in het vergroten van het le 
flyers en aanmeldingskaartjes wordei 
nieuwe leden opleveren), stelt het best 
achterkant" te stoppen, dat wil zegger 
eden. Leden die jarenlang lid zijn g 
rondom de kabinetsdeelname de partij 
door bestuursleden persoonlijk gebeld 
opzeggers kunnen alsnog als lid van I 
wordt er een actie opgezet waarbij men 
iemand cadeau kunnen doen. Ook deze 
cadeaulidmaatschappen' verkocht. Ver 

nog geen combilid zijn, benaderd en zoi 
lingen die een actief incassobeleid voe 
aantal wanbetalers. Waar eerdere planr 
wordt er bij de democraten voor het 
maakt van ledenwerving. En voor een 
gen bijna knock-out is geslagen, liegt c 
instroom van nieuwe leden in 2008 n 
nieuwe leden naar 1.500) en het aantt 
naar 500). Per saldo zal het ledental dar 
1)66 in één klap de snelst groeiende par 
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Aanvankelijk zou het voorj aarscongr 
plaats vinden. Maar na de verkiezingsi 
het congres te verschuiven naar 12 me 
komstplannen, begonnen als 'Door met 
in Klaar voor de klim', vorm te geven 
de plannen van het landelijk bestuur do 
van waarnemend partijvoorzitter Schoi 
voorstellen in 'Klaar voor de klim' zal  
Ingrid  van Engelshoven, die door het 
O e  

De sfeer onder de democraten die 
meld is nog ambivalent. De wonden v2 
geheeld en de onvrede bij de achterbar 
dere kant zien de democraten ook dat 
start heeft gemaakt en dat er hard word 
er weer bovenop te brengen. Het zijn] 
craten, die snakken naar een positiever 
ter Pechtold wil niets liever dan vooru: 
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hervormen. En daarbij taboes zoals de Schouw, later onder leiding van  Ingrid  van Engelsboven, steekt dan ook 
van de AOW wil doorbreken en zaken veel energie in het vergroten van het ledenaantal.55  Behalve dat er nieuwe 
:erview zegt Pechtold daarover: "Sinds flyers en aanmeldingskaartjes worden gedrukt (die enkele tientallen 
vormingen in de zorg, de WAO en de nieuwe leden opleveren), stelt het bestuur zich ten doel het "lek aan de 
g niet. We kampen met een volstrekt achterkant" te stoppen, dat wil zeggen de opzeggingen door bestaande 
-woonde woningmarkt. D66 is niet de leden. Leden die jarenlang lid zijn geweest, maar door alle perikelen 
ar de mond praat. Wij willen het out- rondom de kabinetsdeelname de partij vaarwel hebben gezegd, worden 
tin baanzekerheid naar werkzekerheid door bestuursleden persoonlijk gebeld. En met succes: zeker honderd 
in 24 jaar verhogen naar 67 jaar, dus opzeggers kunnen alsnog als lid van D66 worden behouden. Daarnaast 

tn populaire boodschap, maar we moe- wordt er een actie opgezet waarbij mensen het lidmaatschap van D66 aan 
i doorhakken.  „52  Pechtold verwijt het iemand cadeau kunnen doen. Ook deze actie is een succes: er worden 320 
eljke hervormingen niet doorvoert en 'cadeaulidmaatschappen' verkocht. Verder worden Jonge Democraten die 

Le toekomst. "ik wil weten hoe het ka- nog geen combilid zijn, benaderd en zorgt een provisiesysteem voor afde- 
rland aankijkt. ik snak naar ideeën. Je lingen die een actief; incassobeleid voeren voor het terugdringen van het 
de vraag waar we straks willen staan aantal wanbetalers. Waar eerdere plannen bij goede bedoelingen bleven, 

t niet over." Het debat gaat daardoor wordt er bij de democraten voor het eerst in jaren weer echt werk ge- 
hype, constateert Pechtold. "Als je zelf maakt van ledenwerving. En voor een partij die bij de laatste verkiezin- 
hebt, dan bepalen anderen het debat. gen bijna knock-out is geslagen, liegt de ambitie er niet om: D66 wil de 
r kleine dingen. Dat komt doordat een instroom van nieuwe leden in 2008 met de helft vergroten (van 1.000 
indt. Je prikkelt niet de verantwoorde- nieuwe leden naar 1.500) en het aantal opzegging halveren (van 1.000  
urgers  als je de angst laat overheersen naar 500). Per saldo zal het ledental dan met tien procent groeien, wat van 

nipt. „53 D66 in één klap de snelst groeiende partij zou maken. 56 
als fractievoorzitter in zijn eerste jaar 
blijft niet onopgemerkt. Zijn populari- VOORUIT KIJKEN 

ig voor zijn optreden blijkt als de  par- 
er  2007 uitroept tot 'politicus van het Aanvankelijk zou het voorjaarscongres van D66 op 10 februari 2007 

'ld's tegenstrever Wilders. plaats vinden. Maar na de verkiezingsnederlaag in november is besloten 
het congres te verschuiven naar 12 mei, zodat er meer tijd is om de toe- 

[E PARTIJ komstplannen, begonnen als 'Door met D66?!' en uiteindelijk resulterend 
in 'Klaar voor de klim', vorm te geven. Op het voorjaarscongres worden  

rider  leden heeft gehad, zijn de contri- de plannen van het landelijk bestuur door de leden aangenomen. Het werk 
omdat de partij met steeds minder ze- van waarnemend partijvoorzitter Schouw zit erop. De uitvoering van de 
genwoordigd, is ook het bedrag aan voorstellen in 'Klaar voor de klim' zal worden geleid door zijn opvolger 

Lieid krijgt steeds lager geworden. Dit  Ingrid  van Engelshoven, die door het congres als partijvoorzitter wordt 
tot forse bezuinigingen. In november gekozen. 

rekening gehouden met noodzakelijke De sfeer onder de democraten die zich in Rotterdam hebben verza- 
.000 euro. Uiteindelijk zal het bedrag meld is nog ambivalent. De wonden van de afgelopen jaren zijn nog niet 
,e bezuinigingen grijpen toch diep in geheeld en de onvrede bij de achterban is nog niet weg. Maar aan de  an- 

toekomst te voorkomen, is groei vail dere kant zien de democraten ook dat de nieuwe partijleider een goede 
één van de kleinste politieke partijen start heeft gemaakt en dat er hard wordt gewerkt aan plannen om de partij 

voor de Dieren telt minder leden. In er weer bovenop te brengen. Het zijn hoopvolle signalen voor de demo- 
geformuleerd om naar 15.000 leden te craten, die snakken naar een positievere sfeer in de partij. Fractievoorzit- 
stuur, eerst onder leiding van Gerard ter Pechtold wil niets liever dan vooruit kijken. Wat er is gebeurd, is ge- 
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beurd, het is nu tijd om hard te werken aan het herstel van D66 en de hand moeten ophouden. Wij strijden 
boodschap van de partij consistent uit te dragen. De oppositie tegen het om te werken, recht om hulp te krijg(  
nieuwe conservatief-christelijke kabinet van CDA, PvdA en Christenllnie plichten te hebben. Wij zoeken altij 
biedt ruimte om met de vrijzinnige boodschap die D66 daar tegenover te doen, rechtvaardiger te doen, din1 
zet, de verloren kiezers weer terug te halen. Dat is ook Pechtold's bood- geeft, maar we houden wel ons versta 
schap in de congrestoespraak die hij een half jaar na de laatste verkie- Door onze partij is de afgelopen v 

zingsnederlaag in Rotterdam houdt: begin als reactie op de tijdgeest,  son  
genin. Democraten, altijd gold voor 

"Er wordt ons aangepraat dat het 'samen-gevoel' van Balkenende  IV  middel. Het ging ons nooit om de p 
past bij de tijdgeest. Paars is voorbij, zegt minister Rouvoet. Voltooid Maar nu, de komende jaren is het n 
verleden tijd. Tja als ik me zou baseren, zoals hij zegt, op de jaren zes- J weer hét middel te maken om vo 
tig en negentig, waar baseert hij zich dan op? Het jaar nul? Een pro- draagvlak te krijgen."57  
bleem van de tijdsgeest mag dan behoudzucht zijn, nationalisme en 
intolerantie. Het gebrek aan een politiek antwoord is een groter pro- Met de diepgaande verdeeldheid in de 
bleem. Iedereen heeft nu de mond vol van liberalisme. Sociaal libe- jaren in het achterhoofd, hecht de ni 
raal, vrijzinnig liberaal, liberaal democratisch. Waarom moetje in Ne- Engelshoven eraan om de eenheid in 
derland liberaal altijd duiden en van adjectieven voorzien? Waarom geishoven: "Desnoods slaan we elkaai 

ben je als  liberal  in Amerika een halve communist en moetje je hier sens in, uiteindelijk hoort de partijtop I 
verdedigen geen rechtse asfalt-veiligheid-het is wel genoeg met die O\ er de koers, hoe we dingen doen, d 
buitenlanders-conservatief te zijn? Het liberalisme in zijn zuivere \ echten, maar in  the  end moet je het i 

vorm is sociaal, is vrijzinnig en zet zeker de democratie in als belang- moment dat dat niet het geval is, moet 
rijkste machtsmiddel. Als machts-verdelings-middel. ik ben demo- van de top." Ook de band met de rest 
craat, ik ben vrijzinnig, ik ben liberaal. En datje sociaal bent, blijkt uit lang. Van Engelshoven: "Houd altijd d 
je handelen! In al mijn politieke handelen ben ik gericht op en vanuit ring)  ontstaan doordat mensen slecht v 
het individu. Het individu zelf; zelfstandig, zelfbewust, zelfverant- \\aarom. Dat  je de organisatie in de p 
woordelijk Een samenleving, zeg ik tegen dit 'samen'-kabinet, is een maal misgaat, is er geen houden mees 
som van individuen, niet een verdeling van een collectief doet niet los zingt van de leden in het h 

Wij staan voor burgerrechten en wij staan zeker voor hen die gege- ven hebben dagelijks contact. Pechtoh 
neraliseerd worden vanwege hun geloof of huidskleur. Daar staan wij doelen, maar we hadden ook een heel 
pal voor. ik zal niet ontkennen dat door het tempo van onze ontwikke- St as naar binnen gericht, op de partij,  

hug  en de globalisering er een nieuwe tweedeling kan ontstaan. Nieu- Anders dan in de voorgaande periode s 

we insiders en outsiders. ik zal niet ontkennen dat dit links en rechts  'an  D66 dezelfde kant op. Pechtold: "Is 
conservatisme in de hand werkt. ik zal niet ontkennen dat dat behoefte tussen ons te krijgen.  „60  En dat is voor i 
creëert aan duiding en dat sommigen antwoord in het geloof vinden. Bestuurslid Mark Sanders: "Tussen In 
En daarmee anderen verantwoordelijk willen maken en houden voor alle belangrijke zaken in groot onder] 
dat proces. Immigratie, globalisering, digitalisering en persoonlijke grote lijnen besloten. Daar konden wi _l 

en vrijheden zijn zeer snel over ons heen gekomen. De indivo- meedenken. Niet dat we veel meer  mac  
duele welvaart was nog nooit zo hoog. De twintigste eeuw kende eelt \\ aar  we wel en waar we niet over ging 
ongelooflijke ontwikkeling en emancipatie van het individu. De vraag tmouwd of gesaboteerd.  „61  Toch duurt 
is niet of we daarmee doorgaan, maar hoe. Wij stellen iedereen in staat nieuwe bestuur goed loopt. Van Engels 
erbij te horen. Zijn plek te hebben. Wij gunnen het iedereen medevel--  ode van veel tweespalt, waarin mensen 
antwoordelijkheid te dragen, deel te zijn van de gemeenschap. Wi \vaar het met de partij heen moest. Dat 
kunnen er niet tegen als mensen apart staan. Buiten hun schuld bun begin lastig om een gezamenlijke koen 
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werken aan het herstel van D66 en (Ie  hand moeten ophouden. Wij strijden voor rechten van mensen. Recht 
at uit te dragen. De oppositie tegen het om te werken, recht om hulp te krijgen bij tegenslag, het recht ook om 
.abinet van CDA, PvdA en ChristenUnje  plichten te hebben. Wij zoeken altijd naar middelen om dingen beter 
ige boodschap die D66 daar tegenover te doen, rechtvaardiger te doen, dingen te doen die ons hart ons in- 
g te halen. Dat is ook Pechtold's boorg geeft, maar we houden wel ons verstand erbij. 
hij een half jaar na de laatste vericie- Door onze partij is de afgelopen veertig jaar veel veranderd. In het  

It:  begin als reactie op de tijdgeest, soms de tijdgeest vooruit, vaak erte- 
genin. Democraten, altijd gold voor mij: D66 is geen doel, maar een 

et 'samen-gevoel' van Balkenende  iv  middel. Het ging ons nooit om de partij, maar om het gedachtegoed. 
orbij, zegt minister Rouvoet. Voltooid Maar nu, de komende jaren is het mijn doel om met jullie van D66 
baseren, zoals hij zegt, op de jaren zes- weer hét middel te maken om voor dat gedachtegoed een groter 
j zich dan op? Het jaar nul? Een pro- draagvlak te krijgen. „57  
an  behoudzucht zijn, nationalisme en 
a politiek antwoord is een groter pro- Met de diepgaande verdeeldheid in de partijtop van D66 in de afgelopen 
ond vol van liberalisme. Sociaal lihe- jaren in het achterhoofd, hecht de nieuw gekozen partijvoorzitter Van 
democratisch. Waarom moet je in Ne- E,ngelshoven eraan om de eenheid in de partijtop te bewaken. Van En- 
n van adjectieven voorzien? Waarom gelshoven: "Desnoods slaan we elkaar binnenskamers af en toe de her- 
,n halve communist en moetje je hier sens in, uiteindelijk hoort de partijtop het wel met elkaar eens te worden, 
veiligheid-het is wel genoeg met die over de koers, hoe we dingen doen, daar mag je best een robbertje over 
ijn? Het liberalisme in zijn zuivere echten, maar in  the  end moet je het met elkaar eens worden en op het 
zet zeker de democratie in als belang- moment dat dal niet het geval is, moet je iets doen aan de samenstelling 
hts-verdelings-middel. ik ben demo- van de top." Ook de band met de rest van de partij is van essentieel be- 
.beraal. En datje sociaal bent, blijkt uit lang. Van Engelshoven: "Houd altijd die lijnen kort. Er is veel verwijde- 

handelen ben ik gericht op en vanuit ring ontstaan doordat mensen slecht van elkaar wisten wat ze deden en 
F,  zelfstandig, zelfbewust, zelfveran(- waarom. Dat je de organisatie in de partij moet versterken. Als het een- 
-,g ik, tegen dit 'samen'-kabinet, is een maal misgaat, is er geen houden meer aan. En zorg dat wat Den Haag 
rdeling van een collectief. doet niet los zingt van de leden in het land. „58 Pechtold en Van Engelsho- 
en wij staan zeker voor hen die gege- ven hebben dagelijks contact. Pechtold: "We werkten aan gezamenlijke 
.n geloof of huidskleur. Daar staan wij doelen, maar we hadden ook een heel duidelijke taakverdeling: haar blik 
lat door het tempo van onze ontwikke- was naar binnen gericht, op de partij, ik was het gezicht naar buiten."59  
ieuwe tweedeling kan ontstaan. Nieu- Anders dan in de voorgaande periode staan de neuzen binnen de partijtop 
niet ontkennen dat dit links en rechts van D66 dezelfde kant op. Pechtold:  "Ingrid  zei wel eens: er is geen speld 
Ik zal niet ontkennen dat dat behoefte tussen ons te krijgen."60  En dat is voor iedereen een stuk prettiger werken. 

migen antwoord in het geloof vinden. Bestuurslid Mark Sanders: "Tussen  Ingrid,  Alexander en Gerard werden 
)rdeljk willen maken en houden voor alle belangrijke zaken in groot onderling vertrouwen besproken en op 
isering, digitalisering en persoonlijke grote lijnen besloten. Daar konden wij als bestuur dan weer kritisch in 
el over ons heen gekomen. De indivi- meedenken. Niet dat we veel meer macht hadden, maar het was duidelijk 

o hoog. De twintigste eeuw kende een waar we wel en waar we niet over gingen en we werden niet meer gewan- 
mancipatie van het individu. De vraag trouwd of gesaboteerd. „61 Toch duurt het nog wel een tijd voordat het 
maar hoe. Wij stellen iedereen in staat nieuwe bestuur goed loopt. Van Engeishoven: "We kwamen uit een perU 
en. Wij gunnen het iedereen medever- ode van veel tweespalt, waarin mensen heel verschillende kijk hadden op  
eel  te zijn van de gemeenschap. Wij waar het met de partij heen moest. Dal schuurde nog wel. Het was in het 
mn apart staan. Buiten hun schuld hun begin lastig om een gezamenlijke koers uit te zetten." Vooral de samen- 
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werking tussen Van Engeishoven en vicevoorzitter Roelof van Netten Kamerverkiezingen aangewezen. Dat 
verloopt niet soepel. Van Engeishoven: "Roelof en ik hadden het nodige via een schriftelijke stemming de k 
verschil van mening. ik had erg de behoefte om dingen op gang te krijgen Dit leidde er soms toe dat de democi 
en dan moet je wel bereid zijn om misschien meer dan eerder in de partij lijst terzijde werd geschoven bij de v 
het geval is geweest verantwoordelijkheid te nemen en regie te nemen lijst. Zo stond Jan Terlouw in 1981 n. 
over ontwikkelingen in het land. ik zat daar denk ik iets strakker in. Het is vierde plaats van de kandidatenlijst, 
nu alles of niets, we gaan nu regie voeren, dat gevoel van urgentie, daar lijsttrekker. En in 1998 plaatsten de 
zat het vooral.  „62  Omdat ook de relatie van de vicevoorzitter politiek met plaats van de kandidatenlijst, maar 
fractievoorzitter Pechtold niet erg goed is, zal Van Netten zich aan het had enkele maanden eerder Els Bor 
eind van zijn eerste termijn als bestuurslid niet opnieuw kandideren. "ik teerd. De leden die aanwezig waren 
dacht dat het verstandiger zou zijn als Alexander iemand als vicevoorzit- zing van de lijsttrekker plaatsvond, 
ter had die hij vertrouwt, en dat ben ik niet", vertelt Van Netten terugkij- den daarmee de keuze van de leden 
kend. "Dus toen dacht ik: ik stop ermee. Het waren ook wel tropenjaren de poststemming.  66  Sinds 2002 woi 
geweest. „63 Kamerverkiezingen gekozen vóór de 

didatenljst.  Thom  de Graaf, ljsttrekk 
VERGAANDE WIJZIGING SAMENSTELLEN KANDIDATENLIJSTEN laatste lijsttrekker van D66 die is gi 

2()06 is Alexander Pechtold, in afw 
Als uitvloeisel van 'Klaar voor de klim' presenteert de Commissie Her- ment, gekozen door middel van een 
ziening Statuten en Huishoudelijk Reglement in september 2007 een leden konden hun stembiljet ook not 
vernieuwde versie van de partijreglementen. De nieuwe statuten en huis- waar de definitieve uitslag bekend w 
houdeljk reglement zijn negen pagina's in omvang teruggebracht, er is het huishoudelijk reglement wordt n 
veel achterstallig onderhoud aangepakt en interne onverenigbaarhedeii trekker door de leden of op het cong 
van functies zijn geschrapt. 64 Partijvoorzitter Van Engelshoven: "Afde- komt dit erop neer dat de lijsttrekker i 
lingen moesten soms zoveel actieve mensen hebben om alle vereiste voortaan door alle leden gekozen za: 
functies te bemensen, dat veel afdelingen dat niet haalden. Daar hebben een sterker mandaat als partijleider. 
we een dereguleringsslag in gemaakt. Veel verboden op dubbelfuncties De tweede wijziging is de samens 
zijn geschrapt. Dat was nodig om alles te kunnen bemensen." De nieuwe tenlijst. Omdat de leden zelf de kand 
reglementen moeten de slagkracht van de vereniging vergroten. Van En- zen, kan het voorkomen dat niet alle 
geishoven: "De balans tussen  one  man,  one vote  en slagkracht was zoek ivoordigd zijn of dat er een oneven) 
en die hebben we geprobeerd te herstellen. We zijn overal doorheen gelo- staat. Dit probleem is de afgelopen dei 
pen en hebben ons afgevraagd: hebben we dit echt nodig? Het was echt een stemadvies. Dat stemadvies word 
een dereguleringsoperatie."65  gres in te stellen stemadviescommin 

Eén van de opvallendste wijzigingen in het huishoudelijk reglement IS Prominente D66'er. De mogelijkheid 
de nieuwe manier waarop de democraten in de toekomst hun kandidaten-  adviescommissie in te stellen, is in 1 
lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zullen samenstellen. Bij D66 Opgenomen. Sindsdien heeft het lam 
vindt het samenstellen van kandidatenlijsten van oudsher plaats dooi stemadvies te laten opstellen en het ci 
middel van een schriftelijke stemming onder de leden. In de loop van de een stemadvies te vragen. Pas in 1986 
jaren is het systeem op details gewijzigd, maar in grote lijnen hanteren de  an  liet partijcongres, voor het eerst 
democraten al sinds de oprichting van de partij dezelfde methode van maakt. Ook voor de Tweede Kamerv( 
kandidaatstelling. Daar worden nu twee belangrijke dingen in gewijzigd 2002 is gebruik gemaakt van een stel 
De eerste wijziging betreft de manier en het moment waarop de demOCr Uit liet huishoudelijk reglement geschi 
ten hun lijsttrekker kiezen. Jarenlang hebben niet de leden van D66, maar met regionale voorverkiezingen (zie h 
de aanwezige D66'ers op het partijcongres de lijsttrekker voor de Tweede de Europese verkiezingen in 2004 h 
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en vicevoorzitter Roelof van Netten Kamerverkiezingen aangewezen. Dat gebeurde doorgaans nadat de leden 
ven: "Roelof en ik hadden het nodige  via een schriftelijke stemming de kandidatenlijst hadden samengesteld. 
behoefte om dingen op gang te krijgen  Dit leidde er soms toe dat de democratisch totstandgekomen kandidaten- 
misschien meer dan eerder in de pal-tij lijst terzijde werd geschoven bij de verkiezing van de nummer één op de 
dijkheid te nemen en regie te nemen lijst. Zo stond Jan Terlouw in 1981 na de stemming onder de leden op de 
zat daar denk ik iets strakker in. Het is vierde plaats van de kandidatenlijst. Het congres koos hem echter als 
voeren, dat gevoel van urgentie, daar lijsttrekker. En in 1998 plaatsten de leden  Thom  de Graaf op de eerste 
atie van de vicevoorzitter politiek met plaats van de kandidatenlijst, maar vertrekkend partijleider Van Mierlo 
goed is, zal Van Netten zich aan het bad enkele maanden eerder Els Borst als nieuwe lijsttrekker gepresen- 
;tuurslid niet opnieuw kandideren. i k teerd. De leden die aanwezig waren op het partijcongres waar de verkie- 
als Alexander iemand als vicevoorzit- zing van de lijsttrekker plaatsvond, volgden deze voordracht en passeer- 
a ik niet", vertelt Van Netten terugkij- den daarmee de keuze van de leden die hun stem hadden uitgebracht bij 
rmee. Het waren ook wel tropenjaren de poststemming.66  Sinds 2002 wordt de lijsttrekker voor de Tweede 

Kamerverkiezingen gekozen vóór de stemming over de rest van de kan- 
didatenlijst.  Thom  de Graaf, lijsttrekker in 2002 en 2003, is bovendien de 

NSTELLEN KANDIDATENLIJSTEN laatste lijsttrekker van D66 die is gekozen tijdens het partijcongres. In 
2006 is Alexander Pechtold, in afwijking van het huishoudelijk regle- 

klim' presenteert de Commissie Her- ment, gekozen door middel van een poststemming onder de leden. Deze 
Reglement in september 2007 een leden konden hun stembiljet ook nog indienen tijdens het partijcongres, 

Fementen. De nieuwe statuten en huis- waar de definitieve uitslag bekend werd gemaakt. Bij de herziening van 
gina's in omvang teruggebracht, er is het huishoudelijk reglement wordt nu, in 2007, vastgeled dat de lijst- 

en interne onverenigbaarheden trekker door de leden of op het congres wordt gekozen. In de praktijk 6
epakt 
ijvoorzitter Van Engelshoven: "Afde- komt dit erop neer dat de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen 
we mensen hebben om alle vereiste voortaan door alle leden gekozen zal worden. Daarmee krijgt hij of zij 
lingen dat niet haalden. Daar hebben een sterker mandaat als partijleider. 

akt. Veel verboden op dubbelfuncties De tweede wijziging is de samenstelling van de rest van de kandida- 
LIles te kunnen bemensen." De nieuwe tenljst. Omdat de leden zelf de kandidaten voor de Tweede Kamer kie- 
van de vereniging vergroten. Van En- zen, kan het voorkomen dat niet alle specialismen in de Kamer vertegen- 
man,  one vote  en slagkracht was zoek woordigd zijn of dat er een onevenwichtige man-vrouw-verdeling ont- 
:stellen.  We zijn overal doorheen gelo- staat. Dit probleem is de afgelopen decennia opgevangen door middel van 
bben we dit echt nodig? Het was echt een stemadvies. Dat stemadvies wordt opgesteld door een door het con- 

gres in te stellen stemadviescommissie, meestal onder leiding van een 
ngen in het huishoudelijk reglement is prominente D66'er. De mogelijkheid (niet de verplichting) om een stem- 
craten in de toekomst hun kandidaten- adviescommissie in te stellen, is in 1978 in het huishoudelijk reglement 
zingen zullen samenstellen. Bij D6 opgenomen. Sindsdien heeft het landelijk bestuur de bevoegdheid een 
datenlij sten van oudsher plaats door stemadvies te laten opstellen en het congres het recht om het bestuur om  
dug  onder de leden. In de loop van (Ie een stemadvies te vragen. Pas in 1986 hebben de democraten, op verzoek 
ijzigd, maar in grote lijnen hanteren cle van het partijcongres, voor het eerst van deze mogelijkheid gebruik ge- 

van de partij dezelfde methode van maakt. Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1989, 1994, 1998 en 
twee belangrijke dingen in gewijzigd. 2002 is gebruik gemaakt van een stemadvies. In 2002 is het stemadvies 
er en het moment waarop de democra- uit het huishoudelijk reglement geschrapt en vervangen door een systeem 
ig hebben niet de leden van D66, maar met regionale voorverkiezingen (zie hoofdstuk 2). Maar na een proef bij 
congres de lijsttrekker voor de Tweede de Europese verkiezingen in 2004 heeft het landelijk bestuur in 2006 
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besloten om het stemadvies weer in ere te herstellen. Het stemadvies is nodig en een linksbuiten, maar hij ki 
echter altijd omstreden geweest. In het verleden hebben de democraten welke rol, wie zet dingen op scherp, 
meerdere malen gediscussieerd over de (on)wenselijkheid ervan. Een deel houden het laatste woord. 
van de achterban heeft een door een commissie op te stellen stemadvies In het landelijk bestuur is niet iede 
altijd als een inbreuk op de democratische besluitvorming ervaren. Tege- van het stemadvies. Van Engelshover 
lijkertijd blijkt uit onderzoek dat de leden van D66 het stemadvies door- gesproken of je dit zo moest doen en r 
gaans grotendeels volgen.68  En zoals het binnen een democratische partij tuig ."73  De bestuursleden Mark San 
hoort, hebben de leden het laatste woord en kunnen zij de uiteindelijke  hog  niet uit of zij wel met het voorsi 
volgorde van kandidatenlijsten nog naar eigen inzicht wijzigen. Bij de stemmen. Ook Tweede Kamerlid  Bo,  
Tweede Kamerverkiezingen in 2006 is dat ook gebeurd. Nadat op voor- tegen de nieuwe vorm van het stemad 
dracht van lijsttrekker Pechtold twee nieuwkomers op de lijst, Ageeth ziening van de statuten en het huishou 
Telleman en Kajsa 011ongren, op de plaatsen twee en drie waren gezet. den op het najaarscongres op 17 nove 
besloten de leden bij de interne verkiezingen de zittende Kamerleden Dat gaat met opvallend weinig  discuss  
Boris van der Ham en Bert Bakker op deze plekken te zetten. Tot onge- teren zonder morren een grotere rol va 
noegen van lijsttrekker Pechtold.  'an  de (concept-) kandidatenlijst voor 

Deze ervaring is voor Pechtold aanleiding om bij het partijbestuur te wat twee of drie decennia eerder birn 
pleiten voor een andere inrichting van het stemadvies. Pechtold vindt dat s eest. 
de inschatting van de politiek leider een belangrijkere rol moet gaan Spe- 
len. "ik vind: als je wilt dat ik het doe, geef me dan ook invloed op met E-VOTE  
wie ik het moet doen. En reken me daarop af', aldus Pechtold. "Daarom 
heb ik tegen het bestuur gezegd: laat de gekozen lijsttrekker een voor- Binnen D66 is het congres (de a1gem 
keurslijst samenstellen, die vervolgens de toets der leden kan doorstaan. besluitvormende orgaan. Ieder lid he 
Ik vind dat de leider het vertrouwen moet krijgen om een team te vor- geen getrapte vertegenwoordiging) en 
men."69  In het voorstel dat de Commissie Herziening Statuten en Huis- onbekend, actief of passief lid) heeft 
houdelijk Reglement in september 2007 aan het landelijk bestuur voor- iedere andere:  one  man,  one vote.  De d 
legt, krijgt de lijsttrekker inderdaad een veel zwaardere rol bij het opstel- de eigen gelederen gestalte gegeven aa 
len van het stemadvies. In de toekomst zullen de lijsttrekker en de voor- dit systeem ook nadelen heeft, is in d 
zitter van het landelijk bestuur samen het stemadvies opstellen. Op deze malen aangetoond. Eén van de meesi 
manier kan de lijsttrekker aangeven wie hij achter zich op de kandidaten- democratische besluitvorming is de si 
lijst wil hebben en met wie hij na de verkiezingen dus in een nieuwe frac- leden die tijdens een congres aanwezi  
tie  wil samenwerken. Daar gaat een krachtig signaal vanuit naar de leden. P]ehiaire zaal zitten op het moment dal 
Partijvoorzitter Van Engelshoven: "Als je eerst een lijsttrekker door alle gebracht. De manier van besluiten nem 
leden laat kiezen, dan heeft die een groot mandaat van de leden. Dan puters en internet nog niet bestonden ei 
moet die lijsttrekker ook een stem hebben in het team waarmee hij of zij beschikbaar waren. De wereld 'digitali li 
de volgende periode moet gaan werken. „70 Door de concept- moderne informatie- en communicatie 
kandidatenlijst duidelijker het stempel van de partijleider te geven, hoopt nieuwe mogelijkheden. Op het najaars 
de partijtop dat grote wijzigingen door de leden in de toekomst minder van D66 daarom een motie aangenom 
zullen voorkomen. "Je moet naar het team kijken", aldus Van EngelSh0 tec]miek in te zetten bij de interne part 
ven. "Dat had ook met de recente ervaringen te maken. In 2006 hadden onder andere voorgesteld dat het mogel 
we een aantal mensen die zich tot elkaar veroordeeld voelden in plaats voor het congres niet alleen schriftelijk 
van mensen die met elkaar een team wilden zijn. „71 Dat vindt ook pabtij aan te melden (door de bedenkers van 
leider Pechtold: "Uiteindelijk moet een fractie meer zijn dan de soni der inotie' gedoopt). Ook wordt voorgestel( 
delen. Het is net als voor een voetbaltrainer: die heeft natuurlijk een spits vergaderingen per webcast via internet 
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n ere te herstellen. Het stemadvies is nodig en een linksbuiten, maar hij kijkt ook naar het team, wie speelt 
het verleden hebben de democraten welke rol, wie zet dingen op scherp, wie bemiddelt?  „72  Maar de leden 
de (on)wenselijkheid ervan. Een deel houden het laatste woord. 

n commissie op te stellen stemadvies In het landelijk bestuur is niet iedereen blij met de nieuwe inrichting 
atische besluitvorming ervaren. Tege- van het stemadvies. Van Engeishoven: "Er is in het bestuur lang over 

leden van D66 het stemadvies door- gesproken of je dit zo moest doen en niet iedereen was meteen erg over- 
Ls  het binnen een democratische partij tuigd."73  De bestuursleden Mark Sanders en Roelof van Netten zijn er 
woord en kunnen zij de uiteindelijke nog niet uit of zij wel met het voorstel over het stemadvies zullen in- 

naar eigen inzicht wijzigen. Bij de stemmen. Ook Tweede Kamerlid Boris van der Ham heeft bezwaren 
6 is dat ook gebeurd. Nadat op voor- tegen de nieuwe vorm van het stemadvies.  74  De voorstellen voor de her- 
ree nieuwkomers op de lijst, Ageeth ziening van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij wor- 
le plaatsen twee en drie waren gezet, den op het najaarscongres op 17 november door de leden aangenomen. 
ierkiezingen de zittende Kamerleden Dat gaat met opvallend weinig discussie gepaard. De democraten accep- 
op deze plekken te zetten. Tot onge- teren zonder morren een grotere rol van de partijtop bij het samenstellen 

van de (concept-) kandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen, iets 
aanleiding om bij het partijbestuur te wat twee of drie decennia eerder binnen D66 ondenkbaar zou zijn ge- 
ran  het stemadvies. Pechtold vindt dat weest. 

een belangrijkere rol moet gaan spe- 
doe, geef me dan ook invloed op mei E-VOTING  

daarop af', aldus Pechtold. "Daarom 
aat de gekozen lijsttrekker een voor- Binnen D66 is het congres (de algemene ledenvergadering) het hoogste  
ens  de toets der leden kan doorstaan, besluitvormende orgaan. Ieder lid heeft toegang tot het congres (er is 
en moet krijgen om een team te ver- geen getrapte vertegenwoordiging) en ieder lid (jong of oud, bekend of 
missie Herziening Statuten en Huis- onbekend, actief of passief lid) heeft een stem die even zwaar telt als 
2007 aan het landelijk bestuur voor- iedere andere:  one  man,  one vote.  De democraten hebben daarmee binnen 
een veel zwaardere rol bij het opstel- de eigen gelederen gestalte gegeven aan hun democratische idealen. Dat 

)mst zullen de lijsttrekker en de voor- dit systeem ook nadelen heeft, is in de geschiedenis van D66 al diverse 
ien het stemadvies opstellen. Op deze malen aangetoond. Eén van de meest onzekere factoren bij de ultra- 
wie hij achter zich op de kandidaten- democratische besluitvorming is de samenstelling van de verzameling 

e verkiezingen dus in een nieuwe frac- leden die tijdens een congres aanwezig zijn - en die dan ook nog in de 
i krachtig signaal vanuit naar de leden. plenaire zaal zitten op het moment dat voorstellen in stemming worden 
"Als je eerst een lijsttrekker door alle gebracht. De manier van besluiten nemen is bedacht in een tijd dat  corn- 
en groot mandaat van de leden. Dan puters en internet nog niet bestonden en congresstukken alleen op papier 
hebben in het team waarmee hij of zij beschikbaar waren. De wereld 'digitaliseert' echter in hoog tempo en de  
an werken .„70 Door de concept- moderne informatie- en communicatietechnologie biedt ook voor D66 
pel van de partijleider te geven, hoopt nieuwe mogelijkheden. Op het najaarscongres in 2003 hebben de leden 
door de leden in de toekomst minder van D66 daarom een motie aangenomen die het bestuur oproept om de 
iet team kijken", aldus Van Engeisho- techniek in te zetten bij de interne partijdemocratie.  75  In de motie wordt 
ervaringen te maken. In 2006 hadden onder andere voorgesteld dat het mogelijk zou moeten worden om moties 
elkaar veroordeeld voelden in plaats voor het congres niet alleen schriftelijk in te dienen, maar ook per  e-mail 

it  wilden zijn.  „71  Dat vindt ook partij- aan te melden (door de bedenkers van het voorstel de zogenaamde 'e- 
een fractie meer zijn dan de som der motie' gedoopt). Ook wordt voorgesteld om congressen en andere leden- 

altrainer: die heeft natuurlijk een spits vergaderingen per webcast via internet uit te zenden, zodat ook leden die 
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niet in staat zijn om fysiek aanwezig te zijn, het congres toch kunnen 
volgen. De motie gaat zelfs nog een stap verder: leden die niet op de con-
greslocatie aanwezig zijn, zouden via e-voting  moeten kunnen meestern-
men.76  

Het landelijk bestuur is niet onverdeeld gelukkig met de motie. Vooral 
de vraag of leden die niet aanwezig zijn wel zouden moet kunnen stem-
men, leidt tot veel discussie. De opzet van de besluitvorming op congres-
sen is gebaseerd op het principe dat eerst in alle openheid wordt gediscus-
sieerd, standpunten en invalshoeken worden gewisseld en dat daarna een 
besluit wordt genomen. Leden die niet fysiek aanwezig zijn, kunnen ook 
niet aan het debat meedoen, zo redeneert het landelijk bestuur. Bovendien 
bestaat het risico dat de stemmen van 'niet-congresgangers' doorslagge-
vend kunnen zijn. Het bestuur vreest dat er in het ergste geval zelfs meer 
'thuisstemmers' zijn dan op het congres aanwezige leden.  77  Het valt te 
betwijfelen of die vrees gegrond is, want een congres is meer dan debat 
en stemmingen, het is ook een sociaal evenement en netwerkgelegenheid. 
Ook over het elektronisch stemmen op congressen bestaan reserves. 
Stemkastjes zijn duur en de techniek is niet altijd betrouwbaar. Het be-
stuur ziet echter ook de voordelen van elektronisch stemmen: de uitslag 
van de stemming is altijd duidelijk (er willen nog wel eens bijna net zo-
veel stemkaarten vóór als tegen de lucht ingaan) en het is niet meer nodig 
om bij een onduidelijke uitslag over te gaan tot schriftelijk stemmen 
(waarbij alle aanwezige leden een stembriefje invullen, die allemaal met 
de hand moeten worden geteld). Het bestuur heeft dus nogal wat beden-
kingen, maar realiseert zich ook dat de motie door het congres is aange-
nomen en dus wel moet worden uitgevoerd. Het bestuur besluit om een 
proef te houden met het stemmen met stemkastjes op het congres. Ook zal 
het huishoudelijk reglement worden aangepast om digitale ledenraadple-
gingen mogelijk te maken.  78  De proef met de stemkastjes blijft bij één 
keer en ook de andere plannen om meer gebruik te maken van elektro-
nisch stemmen liggen lange tijd in de ijskast. Pas in november 2008 
wordt na eerdere pogingen en experimenten het digitaal stemmen hij 
interne verkiezingen ingevoerd. Het  online  samenstellen van de kandida-
tenlijsten werkt hetzelfde als bij de bekende poststemming, maar dan 
zonder papier, via een beveiligde intemetverbinding. Leden krijgen niet 
langer een lijvig kandidatenboek met stemformulier thuisgestuurd, maar 
kunnen via een per  e-mail  toegestuurde link op de website van D66 hun 
stem uitbrengen. Het  one  man,  one vote-principe blijft gehandhaafd. 

Internet wordt toch al een steeds belangrijker communicatiemiddel in 
de partij. Het gebruik van fysieke post wordt zoveel mogelijk beperkt. De 
communicatie met de leden zal voortaan zoveel mogelijk digitaal gebeu-
ren, via de website van de partij en via  e-mail.  Daarnaast is D66 in to e-

nemende mate actief op nieuwe media, zoals Facebook, Hyves en  Twit- 
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zig te zijn, het congres toch kunnen 
stap verder: leden die niet op de col,-

,ia e-voting  moeten kunnen meestei ij- 

rdeeld gelukkig met de motie. Vooral 
Z  ijn wel zouden moet kunnen  stein- 

et van de besluitvorming op congres - 
eerst in alle openheid wordt gediscus. 
i worden gewisseld en dat daarna een 
'iet fysiek aanwezig zijn, kunnen onic 
neert het landelijk bestuur. Bovend i en  
ran  'niet-congresgangers' doorslagge 
;t dat er in het ergste geval zelfs meer 
ngres aanwezige leden.  77 

 Het valt te 
want een congres is meer dan debat 

Lal evenement en netwerkgelegenheid.  
Len  op congressen bestaan resen-es. 
k is niet altijd betrouwbaar. Het he-

van elektronisch stemmen: de uitslag 
(er willen nog wel eens bijna net zo-

ucht ingaan) en het is niet meer nodig 
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;tembriefje invullen, die allemaal met 
t bestuur heeft dus nogal wat beden-

t de motie door het congres is aange-
tgevoerd. Het bestuur besluit om een 
et stemkastjes op het congres. Ook zal 
1 aangepast om digitale ledenraadpie-
oef met de stemkastjes blijft bij één 
meer gebruik te maken van elektro-

n de ijskast. Pas in november 2008 
Derimenten het digitaal stemmen hij  
online  samenstellen van de kandida-

Ie bekende poststemming, maar dan 
aternetverbinding. Leden krijgen niet 
et stemformulier thuisgestuurd, maar 
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belangrijker communicatiemiddel in 

)st wordt zoveel mogelijk beperkt. De 
rtaan zoveel mogelijk digitaal gebeu-
via  e-mail.  Daarnaast is D66 in toe-

dia, zoals Facebook, Hyves en  Twit- 

ter.  Op de website krijgen de leden toegang tot het D66-intranet, waar ze 
zelf hun gegevens in de ledenadministratie kunnen beheren, ook een plan 
dat lang op de plank heeft gelegen. De digitalisering heeft ook gevolgen 
voor de Democraat. Het ledenblad, dat al sinds de oprichting van D66 
bestaat, is in de afgelopen jaren zes keer per jaar verschenen. In het najaar 
van 2002 is het blad veranderd van een tijdschrift in een krant en in om-

vang afgenomen. Dat was deels om bezuinigingsredenen, maar ook om-
dat de D66-website een steeds belangrijker medium werd om leden (en 
niet-leden) te informeren. Even lijkt het erop alsof ook de Democraat een 
digitaal magazine wordt, maar daar wordt uiteindelijk toch vanaf gezien. 
Het partijblad blijft op papier verschijnen en wordt in 2004 en 2005 een 
aantal keren vernieuwd. Het blad krijgt een nieuwe vormgeving, meer 
pagina's en wordtfull  color,  maar de goedkope krantvorm wordt gehand-
haafd. In 2007 verschijnen maar twee edities. Hieruit blijkt wel hoezeer 
digitale informatievoorziening de traditionele vormen per fysieke post 
heeft verdrongen. Ontving een D66-lid twee decennia eerder nog tien 
keer per jaar een Democraat op de deurmat, nu zijn de website en de 
maandelijkse e-mail-nieuwsbrief de belangrijkste bronnen van informatie 
voor leden. Maar het traditionele partijblad verdwijnt voorlopig nog niet: 
als aanvulling op de e-mail-nieuwsbrief verschijnt de Democraat vanaf 
het voorjaar van 2008 weer als een modemfull  color  ledenmagazine. 

VERLOREN VERTROUWEN EN DE WEG NAAR HERSTEL 

Het D66-congres dat op 12 mei 2007 de plannen in de nota 'Klaar voor 
de klim' aanneemt, is tegelijkertijd van mening dat het partijbestuur te 
snel wil overgaan tot een nieuwe start, zonder zich voldoende rekenschap 
te geven van de redenen waarom D66 de afgelopen twaalf jaar aan poli-
tiek profiel en electoraal vertrouwen heeft verloren. In motie 85.5001 
geeft het congres het partijbestuur opdracht tot een onderzoek hiernaar. 
Het bestuur zit niet bepaald te wachten op een commissie die gaat terug-
kijken. Partijvoorzitter Van Engelshoven: "ik snap wel dat men terug 
wilde kijken, om ervan te leren en het in de toekomst te voorkomen. Maar 
ik had meer behoefte om vooruit te gaan. Er lag al een analyse ('Klaar 
voor de klim' - MvdL). We hadden zoiets van: we weten het allemaal 
wel, moeten we er echt zoveel energie in gaan steken en zo ver terugkij-
ken? Maar het congres wilde het echt een keer opgeschreven en uitgesp-
roken hebben.  „79  De commissie die door het partijbestuur wordt belast 
met de uitvoering van de congresmotie staat onder voorzitterschap van 
voormalig Tweede Kamerlid Louise Groenman.  8°  De commissie presen-
teert haar eindrapport op het congres in Nijmegen op 17 november 2007. 
'Verloren vertrouwen en de weg naar herstel' is een terugblik op het rei-
len en zeilen van D66 in de periode van 1994, toen de partij een historisch 
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hoogtepunt van 24 zetels behaalde, tot het najaar van 2006, toen er nog men gaan, zal doen. Veel van de ach 
drie zetels resteerden. De commissie-Groenman wijst voor die neergang sluiten aan op de plannen van het 1 
in haar rapport geen schuldigen aan: "Iedereen die in de periode 1994- dim' en zullen in de komende jaren w 
2007 deel uitmaakte van de partijtop dan wel op andere wijze een belang- Het congres, dat een half jaar ee: 
rijke rol speelde, is mede debet aan de gang van zaken. Ook draagt de aangedrongen, neemt het rapport van 
partij een collectieve verantwoordelijkheid voor de gang van zaken: veel her 2007 voor kennisgeving aan. De 
beslissingen zijn immers door het congres geaccordeerd of achteraf be- meer vooruit gericht dan achteruit. I\ 
krachtigd." Volgens de commissie is de neergang niet te wijten aan de lessen uit het verleden van belang. P 
inhoud van het D66-programma, maar aan de manier van optreden van de ven omarmt in haar congrestoespraak 
D66-politici: "Duidelijk is dat D66 in toenemende mate het vertrouwen Groenman: 
van de kiezer heeft verloren. Naar de mening van de commissie ligt dal 
niet aan het D66 programma, maar wel aan de manier waarop de partij en "Het rapport maakt duidelijk maakt 
haar woordvoerders dat hebben trachten te realiseren. ui ginnen. Het gaat eerst en vooral om 

De commissie-Groenman doet een aantal aanbevelingen, waaronder ten gezamenlijk investeren in het v 
het opnieuw formuleren van de  unique selling  points van D66. D66 moet fiel. De commissie-Groenman fom 
durven om "politiek niet-correct" te zijn "op een beschaafde manier. nieuw de  unique selling  points van I 
Volgens de commissie is D66 een partij met een breed sociaal-liberaal liberaal programma gecombineerd 
programma gecombineerd met een vrijzinnig-democratische politieke politieke houding ik ben blij met 
houding. Die houding wordt door de commissie omschreven als "een scheid van andere partijen is juist d 
praktisch probleemoplossende instelling en binnen de erkenning van een aal-liberale agenda èn die vrijzinnig 
medeverantwoordelijkheid voor het lot van de ander en voor de gemeen- ook dat er leden zijn die willen dat 
schap als geheel, een zo groot mogelijke individuele vrijheid." Verder een keuze maken. Ik zeg hen: het is 
adviseert de commissie-Groenman de partijtop te blijven uitleggen wat die we politiek innemen zal vooral 
democratie en democratisering voor D66 betekent: "mensen meer zeg- Misschien minder dan ooit laat de k 
genschap geven, vanuit de autonomie van het individu, meer invloed ei] erouderde ideologische etiketten d 
controle op wat de overheid haar burgers te bieden heeft en het ter ver- plakken. 'Steeds meer zullen partijei 
antwoording kunnen roepen van bureaucratische instellingen." Maar die of zij problemen in de samenleving 
democratiseringsgedachte moet waar dat maar kan wel "met het eigen proberen werkbare oplossingen te  vi  
politieke handelen" worden verbonden. Op die manier moet D66 weer zegt moet te rijmen zijn met watje 
invulling gaan geven aan de "andere manier van politiek bedrijven" die lopen jaren herhaaldelijk de fout ing 
de partij altijd heeft willen uitstralen. Andere adviezen behelzen onder liet kabinet laat weinig ruimte vooi 
andere het mobiliseren en organiseren van de deskundigheid binnen de ging bij ons legt om daarvoor het vn 
partij, het scouten en begeleiden van talent, het verbeteren van de con'- zelf aan het hoog in het vaandel h» 
municatielijnen vanuit 'Den Haag' naar de leden, afdelingen en regio's in Daar liggen onze geboortepapieren, 
het land, het betrekken van mensen met kennis en ervaring van buiten de 
partij en binnen maatschappelijke organisaties en het altijd terugkerende Ook de congrestoespraak van Alexar 
advies afspraken te maken over wie wanneer waarover de regie heeft het rapport van de commissie-Groen 
binnen de partij. Ook partijleider Pechtold krijgt van de commissie  unique selling  points van D66 duid( 
Groenman een opdracht mee: "Het is in eerste instantie aan Alexander houding van D66 ten opzichte van I 
Pechtold om de twee aspecten, een breed sociaal-liberale agenda èn een Centraal te zetten: 
kritische houding ten aanzien van het functioneren van de democratie, te 

verenigen op een manier en met een politieke houding die de kiezer Weer "Onze democratie heeft betere tijdei 
vertrouwen inboezemt."82  Dit is precies wat Pechtold in de jaren die ko- gekomen, Die er niet over piekeren 
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tot het najaar van 2006, toen er nog men gaan, zal doen. Veel van de adviezen van de commissie-Groenman 
ie-Groenman wijst voor die neergang sluiten aan op de plannen van het landelijk bestuur in 'Klaar voor de 
fl: "Iedereen die in de periode 1994- klim' en zullen in de komende jaren worden uitgevoerd. 
p dan wel op andere wijze een belang- Het congres, dat een half jaar eerder op een grondige analyse heeft 
.n de gang van zaken. Ook draagt de aangedrongen, neemt het rapport van de commissie-Groenman in novem- 
lijkheid voor de gang van zaken: veel ber 2007 voor kennisgeving aan. De blik van de democraten is inmiddels 
congres geaccordeerd of achteraf he- meer vooruit gericht dan achteruit. Maar juist voor de toekomst zijn de 
is de neergang niet te wijten aan de lessen uit het verleden van belang. Partijvoorzitter  Ingrid  van Engelsho- 
ar aan de manier van optreden van de ven omarmt in haar congrestoespraak de bevindingen van de commissie- 
in toenemende mate het vertrouwen Groenman: 

de mening van de commissie ligt (lat 
wel aan de manier waarop de partij en "Het rapport maakt duidelijk maakt waar de weg naar herstel moet be- 
hten te realiseren. „81 ginnen. Het gaat eerst en vooral om herstel van vertrouwen. We moe- 
een aantal aanbevelingen, waaronder ten gezamenlijk investeren in het versterken van ons inhoudelijk pro- 
que  selling  points van D66. D66 moet fiel. De commissie-Groenman formuleert dat aldus: "Formuleer op- 
te zijn "op een beschaafde manier." nieuw de  unique selling  points van D66. Ingebed in een breed sociaal- 
partij met een breed sociaal-liberaal liberaal programma gecombineerd met een vrijzinnig-democratische 
n vrijzinnig-democratische politieke politieke houding". ik ben blij met die formulering. Wat D66 onder- 
de commissie omschreven als "een scheid van andere partijen is juist die combinatie van die brede soci- 

fling en binnen de erkenning van een aal-liberale agenda èn die vrijzinnige democratische houding. Ik weet 
lot van de ander en voor de gemeen- ook dat er leden zijn die willen dat we in onze profilering daartussen 

)gelijke individuele vrijheid." Verder een keuze maken. ik zeg hen: het is niet of/of,  maar en/en. De positie 
de partijtop te blijven uitleggen wat die we politiek innemen zal vooral moeten blijken uit ons handelen. 

)r D66 betekent: "mensen meer zeg- Misschien minder dan ooit laat de kiezer zich verleiden door de veelal  
rue  van het individu, meer invloed en verouderde ideologische etiketten die partijen op zichzelf proberen te  
urgers  te bieden heeft en het ter \ er- plakken. Steeds meer zullen partijen beoordeeld worden op de vraag 
sreaucratische instellingen." Maar die of zij problemen in de samenleving durven onderkennen en daarvoor 
rar dat maar kan wel "met het eigen proberen werkbare oplossingen te vinden. En steeds meer geldt: watje 
iden. Op die manier moet D66 n eer zegt moet te rijmen zijn met watje doet. Op dat punt zijn we de afge- 
:re manier van politiek bedrijven" die lopen jaren herhaaldelijk de fout ingegaan. Het beleidsprogramma van  
Len.  Andere adviezen behelzen onder het kabinet laat weinig ruimte voor vrijzinnigheid. En dus de uitda- 
eren van de deskundigheid binnen de ging bij ons legt om daarvoor het vrijzinnig alternatief te zijn. ik hecht  
an  talent, het verbeteren van de  corn-  zelf aan het hoog in het vaandel houden van de term 'democraten'. 
naar de leden, afdelingen en regio's in Daar liggen onze geboortepapieren, die moetje nooit verloochenen. „83 
met kennis en ervaring van buiten de 

)rganisaties en het altijd terugkerende Ook de congrestoespraak van Alexander Pechtold sluit naadloos aan bij  
vie  wanneer waarover de regie heeft het rapport van de commissie-Groenman, waarin wordt geadviseerd de 

Pechtold krijgt van de commissie-  unique selling  points van D66 duidelijk te formuleren en de kritische 
t is in eerste instantie aan Alexander houding van D66 ten opzichte van het functioneren van de democratie 

breed sociaal-liberale agenda èn ccii centraal te zetten: 
iet functioneren van de democratie, te 
a politieke houding die de kiezer neer "Onze democratie heeft betere tijden gekend. Er zijn nieuwe regenten 
cies wat Pechtold in de jaren die ko- gekomen, Die er niet over piekeren eigen macht af te staan ten gunste 
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van de burger. Ze doen liever alsof. Zoals een verkiezingscampagne Museumplein vervult de premier mi 
voor het parlement, geheel gericht op de persoon van de premier. Als televisie horen zeggen: 'Dat moet ki 
de regel maar blijft bestaan, mag de praktijk alles uithollen. Congres, Oude tijden herleven. Een kabinet d 
"Een praktisch probleemoplossende instelling, en binnen de erkenning N'luseumplein. 
van een medeverantwoordelijkheid voor het lot van de ander en voor Wij durven die keuzes allemaal v 
de gemeenschap als geheel, een zo groot mogelijke individuele vrij- woningmarkt, de arbeidsmarkt, de 
heid." Het is deze definiëring, deze omschrijving van onze politieke pienreiterei, maar vanuit een praktis 
houding die me trof in het rapport van de commissie-Groenman, en En vanuit de opvatting dat we verai 
die ik - bij hoge uitzondering - tot ons geloofsartikel verhef. Wij heb- gende generaties. De huidige gener 
ben oplossingen. Wij hebben een eigen koers. Niet in het relativisme vandoor, en laten jongeren berooid 
en niet in de beschuldiging. Maar in ruimte, in tijd. Zelfontplooiing en iieratie haar vrijheid opnieuw moet 
versterking van de persoonlijke identiteit ten opzichte van de collec- genover elkaar: D66 en dit kabinet. 
tieve identiteit, is de smeerolie voor geslaagde integratie, Zelfont- de hand neemt om hun leven in goei 
plooiing is dé remedie tegen onverdraagzaamheid. Het moet uit de tiatief en iedere ontwikkeling naar 
mensen zelf komen, dat is mijn diepste overtuiging, ik laat me niet die de toch al overspannen verwac 
wegzetten in de softe hoek, ik wijk zeker geen millimeter voor het ongeluk kan voorkomen, alleen ma 
rechts rabiate geluid en ik weiger mee te draven in de xenofobe wed- maakbare wereld, in de maakbare n 
loop."84  nalisme van de staat ten opzichte 

en Rouvoet willen mensen vormen 
Pechtold hekelt in zijn congrestoespraak het gebrek aan keuzes van het meer van het zelfbeeld. Van verz 
vierde kabinet-Balkenende, waardoor belangrijke hervormingen uitblij- Niet betuttelen, niet verketteren. I 
ven. Tegenover dat beeld van een kabinet dat kiest voor stilstand en voor- ren!"85  
uitschuiven, zet Pechtold de hervormingsagenda van D66: 

REORGANISATIE IDEl 
"Het gestolde wantrouwen in de coalitie, heeft uitruilen tot het hoog- 
ste goed gemaakt. Maar dan niet op de manier die we gewend zijn: de Het Kenniscentrum van D66 heeft zv 
één krijgt dit, en de andere mag dat. Heel begrijpelijk, dan hou je ten- nigingsronde in 2003 (zie hoofdstuk 
minste nog iets van je agenda overeind. Nee, het gaat anders tussen toen organisatorisch 'geïntegreerd' mi 
deze partijen: als ik dit niet krijg, dan krijg jij dat niet. De uitkomst is nog maar één voltijdmedewerker voc 
zo altijd twee keer nul, twee keer niets. Stilstand. PvdA geen Europees Medewerker Erik Dees houdt het wel 
referendum. CDA geen modernisering van de arbeidsmarkt. PvdA craten in zijn eentje draaiende. Idee, 
geen onderzoek naar de oorlog in Irak. CDA geen herkeuring in de trom, verschijnt nog periodiek en er 
WAO. PvdA geen beperking van de hypotheekienteaftrek. CDA geen verkenningen, maar verder functione 
hervorming van de huurmarkt. En zo wordt de agenda leger en leger. de democraten op een laag pitje. Dat 
'Samen leven en samen werken.' Vooralsnog is het vooral samen le- te maken. Het is ook het gevolg  vas  
ven. Want samenwerken? Waaraan, vraag je je af. De versoepeling Jaren na de eeuwwisseling in de parti 
van het ontslagrecht verdwijnt achter de horizon van deze kabinetspe- aangekeken. Nut en noodzaak van e 
node. Resultaat: outsiders blijven verstoken van een baan. Zelfont- niet ingezien. De aandacht gaat uit na 
plooiing en zelfstandigheid - dé voorwaarden voor emancipatie èn in- Erik Dees medio 2005 bij het  Kenn  
tegratie - leggen het af tegen behoudzucht en gemakzucht . Een ge- een halfjaar niemand meer werkzaan 
miste kans om een overleefd systeem aan te passen aan de eisen van van het Kenniscentrum ligt nagenoeg 
onze tijd. Dat is zo'n beetje de houding van dit kabinet. Laten we ons ari 2006 een eind, als twee nieuwe I 
alsjeblieft geen rotzooi op de hals halen. Het schrikbeeld van een vol Gert van Dijk krijgt als senior medew 
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sof. Zoals een verkiezingscampagne Museumplein vervult de premier met afgrijzen. ik heb het hem op de 
t op de persoon van de premier. Als televisie horen zeggen: 'Dat moet koste wat kost worden voorkomen.' 
de praktijk alles uithollen. Congres. Oude tijden herleven. Een kabinet dat wijkt voor dreiging van een vol 
de instelling, en binnen de erkennine Museumplein.  
Id  voor het lot van de ander en voor Wij durven die keuzes allemaal wel te maken. Hervorming van de 
zo groot mogelijke individuele vrij- woningmarkt, de arbeidsmarkt, de AOW. We doen het niet uit Prinzi- 
sze omschrijving van onze politieke pienreiterei, maar vanuit een praktisch probleemoplossende instelling. 
)rt van de commissie-Groenman, en En vanuit de opvatting dat we verantwoordelijkheid dragen voor vol- 
t ons geloofsartikel verhef. Wij heb- gende generaties. De huidige generatie gaat er met de gouden eieren 
eigen koers. Niet in het relativisme vandoor, en laten jongeren berooid achter. Het lijkt wel of iedere ge- 
in ruimte, in tijd. Zelfontplooiing en neratie haar vrijheid opnieuw moet bevechten. Hier staan wij recht te- 
dentiteit ten opzichte van de collec- genover elkaar: D66 en dit kabinet. Een overheid die alle mensen bij 
voor geslaagde integratie, Zelfont- de hand neemt om hun leven in goede banen te leiden, en zo ieder mi- 
verdraagzaamheid. Het moet uit de tiatief en iedere ontwikkeling naar zelfstandigheid smoort. Een staat, 
diepste overtuiging. Ik laat me niet die de toch al overspannen verwachtingen in een overheid, die alle 
vijk zeker geen millimeter voor bet ongeluk kan voorkomen, alleen maar groter maakt. Het geloof in een 
mee te draven in de xenofobe wed- maakbare wereld, in de maakbare mens, door een ongebreideld pater- 

nalisme van de staat ten opzichte van het individu. Bos, Balkenende, 
en Rouvoet willen mensen vormen naar hun evenbeeld. Wij, wij zijn 

spraak het gebrek aan keuzes van bet meer van het zelfbeeld. Van verzorgingsstaat naar participatiestaat. 
oor belangrijke hervormingen uithi ij - Niet betuttelen, niet verketteren. Niet assimileren, maar participe- 
:abinet dat kiest voor stilstand en voor- ren! „85 

mingsagenda van D66: 
REORGANISATIE IDEEËNONTWIKKELING 

coalitie, heeft uitruilen tot het hoog- 
op de manier die we gewend zijn: de Het Kenniscentrum van D66 heeft zwaar te lijden gehad onder de bezui- 
lat. Heel begrijpelijk, dan hou je teii- nigingsronde in 2003 (zie hoofdstuk 1). Het wetenschappelijk bureau is 
vereind. Nee, het gaat anders tussen toen organisatorisch 'geïntegreerd' met het partijbureau en sindsdien is er 
dan krijg jij dat niet. De uitkomsi is nog maar één voltijdmedewerker voor het Kenniscentrum beschikbaar. 86 

niets. Stilstand. PvdA geen Europees Medewerker Erik Dees houdt het wetenschappelijk bureau van de demo- 
isering van de arbeidsmarkt. PvdA craten in zijn eentje draaiende. Idee, het tijdschrift van het Kenniscen- 
In Irak. CDA geen herkeuring in de trum, verschijnt nog periodiek en er verschijnt een reeks Sociaal-liberale 
de hypotheekrenteaftrek. CDA geen verkenningen, maar verder functioneert het wetenschappelijk bureau van 

n zo wordt de agenda leger en leger. de democraten op een laag pitje. Dat heeft overigens niet alleen met geld 
Vooralsnog is het vooral samen Ie- te maken. Het is ook het gevolg van de manier waarop er in de eerste 

ian, vraag je je af. De versoepeling jaren na de eeuwwisseling in de partijtop tegen het Kenniscentrum wordt 
hter de horizon van deze kabinetspe- aangekeken. Nut en noodzaak van een wetenschappelijk bureau worden 
n verstoken van een baan. Zelfont- niet ingezien. De aandacht gaat uit naar het dagelijkse politieke werk. Als 
voorwaarden voor emancipatie èn in- Erik Dees medio 2005 bij het Kenniscentrum vertrekt, is er gedurende 
houdzucht en gemakzucht . Een ge- een halfjaar niemand meer werkzaam en is zijn functie vacant. Het werk 
teem aan te passen aan de eisen van van het Kenniscentrum ligt nagenoeg stil. Aan deze situatie komt in janu- 
Duding van dit kabinet. Laten we OIlS ari 2006 een eind, als twee nieuwe medewerkers worden aangetrokken. 
s halen. Het schrikbeeld van een vol Gert van Dijk krijgt als senior medewerker de leiding over het Kenniscen- 
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trum, Frank van  Mil  treedt als junior medewerker in dienst. De eerste ging in die periode naar platformver 
maanden verandert de situatie nog niet en na de verkiezingen in novem- gewoon een half uur onzinverhalen te 
ber 2006 vertrekt Van Dijk alweer en is Van  Mil  de enige betaalde me- orde riep. Zinloos. Het had iets heel  an  
dewerker van het Kenniscentrum. Van  Mil:  "Toen zat ik hier alleen, met idee van  one  man,  one vote,  iedere ste 
eigenlijk nog steeds geen flauw idee wat ik moest doen. „87 Even lijkt het tot iedere mening telt even zwaar. Ma 
erop dat het werk waar het wetenschappelijk bureau voor bedoeld is, andere.,,91  

helemaal wordt stopgezet. In het kader van 'Klaar voor de Klim' wordt Onder leiding van  Backer  en Van 
overwogen het Kenniscentrum om te vormen tot een verenigingsbureau bracht.  Backer:  "Als je werkt aan de  it  
dat het ontsluiten van de kennis en ervaring van de partijleden faciliteert. Sen bij zoeken. Als het gaat over red 
Van  Mil:  "ik heb me daar erg tegen verzet. Iedere partij moet een club mensen over spreken die daar iets van 
hebben die het primaat heeft om moeilijk te doen. Die bij standpunten een afdelingsvoorzitter die geïnteress 
zegt: ok, dit is wat we vinden, maar waarom vinden we dat? Waar base- Kenniscentrum gaat voortaan werken 
ren we dat op, wat voor mensbeeld en wereldbeeld zit daar achter? Daar- zijn werkgroepen met vooraanstaande 
over nadenken. „88 In de maanden na de electorale klap op 22 november wetenschap en de overheid, die top-do 
2006 wordt niet alleen begonnen met de wederopbouw van de partij, door het Kenniscentrum. Ten dienste 
maar ook aan de wederopstanding van het wetenschappelijk bureau. Er commissie werken deze programmaw 
komt een tweede medewerker bij en later nog een derde. En er wordt een diepen en vernieuwen van het verki 
netwerk van vrijwilligers opgezet. Drie jaar nadat met dit werk is begon- een vorm van  bottom-up ideeënvonnii 
nen werken er permanent vijftig tot zeventig D66'ers direct of indirect men de oude SWB-werkgroepen, die 
voor het Kenniscentrum: in werkgroepen, als tekstschrijver, coördinator platforms' heten (zie hoofdstuk 2). D 
of deskundige die zijn of haar kennis en expertise ter beschikking stelt om echter zeer uiteenlopend. Van professi 
de partij te adviseren. Aangestuurd door de (slechts) drie vaste krachten delijk goede inbreng tot onsamenhang 
van het wetenschappelijk bureau. yang van de platforms als de betrokken 

De wederopstanding van het wetenschappelijk bureau gaat gepaard lij de reorganisatie van de ideeënont 
met een andere organisatie van de ideeënontwikkeling binnen D66. Dit is de kam door de platforms. Deze word 
van oudsher vrijwel volledig  bottom-up georganiseerd. Vanuit de wens de maar in essentie blijven ze dezelfde fui 
eigen partij democratisch te organiseren, hebben toegankelijkheid, vrij- die een 'afdeling' vormen rondom een 
willigheid en eigen verantwoordelijkheid altijd centraal gestaan. De de- sel zelfsturend zijn. Zoals de naam al 
mocratische partijcultuur mocht niet teveel worden beperkt door verplich- afdelingen dezelfde rechten en plichte 
tingen en formele structuren. Maar deze organisatievorm heeft ook nade- betekent dat thema-afdelingen het reel 
len. Zo leveren de egalitaire gedachtevormingsprocessen niet altijd kwak-  ties  en amendementen voor het congi 
tatief goede en bruikbare inzichten op. En vrijwilligheid gaat niet zelden krijgen per betalend lid en dat ze een e 
gepaard met een grote mate van vrijblijvendheid. Van  Mil:  "Soms functi- ten van thema-afdelingen behoren de 
oneerde het goed, maar het verzandde vaak zonder dat het nog iets van opstellen van een jaarlijks activiteitenp 
waarde voor de partij opleverde. „89 Er wordt natuurlijk ook wel gebruik en thema-afdelingen worden er expert 
gemaakt van kennis en expertise die in de partij voorhanden is. Maar de Door met D66!' is gesuggereerd. Dit 
organisatie is democratisch en egalitair ingericht. Een lid dat belang- zig houden met actuele thema's en kc 
stelling heeft voor een bepaald onderwerp heeft net zoveel zeggenschap een hoger abstractieniveau nadenken c 
als een expert op dat gebied. "Die democratiegedachte is heel fijn, maar gedachtegoed. Zij zijn meer gericht op 
er zit één misverstand in", aldus Joris  Backer,  voorzitter van de pro- Landelijk Bureau van D66 door een Pl 
grammacommissie van D66. "En dat is dat iedereen overal alles van weet, blijft P1ein66, een ontmoetingsplek v 
en dat iedereen die zijn vinger opsteekt op een gelijk niveau kan meepra- drempelig podium voor ideeënuitwissei 
ten met mensen die echt van een onderwerp iets afweten."90  Van  Mil:  "ik 
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or medewerker in dienst. De eerste ging in die periode naar piatformvergaderingen en daar zaten mensen 
iet en na de verkiezingen in novem- gewoon een half uur onzinverhalen te vertellen en niemand die ze tot de 
n is Van  Mil  de enige betaalde me- orde riep. Zinloos. Het had iets heel anti-inteilectueels. Het democratische  

an Mil:  "Toen zat ik hier alleen, met idee van  one  man,  one vote,  iedere stem telt even zwaar, was verworden 
wat ik moest doen. „87 Even lijkt het tot iedere mening telt even zwaar. Maar de ene mening is beter is dan de 

;chappelijk bureau voor bedoeld is, andere."9' 
der van 'Klaar voor de Klim' wordt Onder leiding van  Backer  en Van  Mil  wordt hier verandering in ge- 
:e vormen tot een verenigingsbureau bracht.  Backer:  "Als je werkt aan de inhoud, moetje daar de goede men- 
irvaring van de partijleden faciliteeri. sen bij zoeken. Als het gaat over rechtshandhaving, dan willen we daar 
a verzet. Iedere partij moet een club mensen over spreken die daar iets van weten, officieren, rechters, en niet 
ioeilijk te doen. Die bij standpunten een afdelingsvoorzitter die geïnteresseerd is in het onderwerp ."92  Het 
waarom vinden we dat? Waar base- Kenniscentrum gaat voortaan werken met programmawerkgroepen. Dit 
n wereldbeeld zit daar achter? Daar- zijn werkgroepen met vooraanstaande mensen uit het bedrijfsleven, de 

a de electorale klap op 22 november wetenschap en de overheid, die top-down georganiseerd zijn, aangestuurd 
met de wederopbouw van de partij, door het Kenniscentrum. Ten dienste van de permanente programma- 
van het wetenschappelijk bureau. Er commissie werken deze programmawerkgroepen permanent aan het uit- 
later nog een derde. En er wordt een diepen en vernieuwen van het verkiezingsprogramma. Daarnaast blijft 

)rie jaar nadat met dit werk is begon- een vorm van  bottom-up ideeënvorming bestaan. De basis hiervoor vor- 
t zeventig D66'ers direct of indirect men de oude ~-werkgroepen, die sinds 2003 'virtuele ateliers' en 
oepen, als tekstschrijver, coördinator 'platforms' heten (zie hoofdstuk 2). De bestaande platforms functioneren 
en expertise ter beschikking stelt om echter zeer uiteenlopend. Van professioneel georganiseerd en met inhou- 

door de (slechts) drie vaste krachten deljk goede inbreng tot onsamenhangend en vrijblijvend, zowel de om- 
vang van de platforms als de betrokkenheid van hun leden varieert enorm. 

etenschappelik bureau gaat gepaard Bij de reorganisatie van de ideeënontwikkeling binnen D66 gaat dan ook 
Ieeënontwikkeling binnen D66. Dit is de kam door de platforms. Deze worden omgezet in 'thema-afdelingen', 
-up georganiseerd. Vanuit de wens de maar in essentie blijven ze dezelfde functie vervuilen: groepen van leden, 
Lseren, hebben toegankelijkheid, \rij- die een 'afdeling' vormen rondom een inhoudelijk thema en die in begin- 
jkheid altijd centraal gestaan. De de- sel zelfsturend zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, krijgen de thema- 
teveel worden beperkt door verplich- afdelingen dezelfde rechten en plichten als geografische afdelingen. Dat 

deze organisatievorm heeft ook nade- betekent dat thema-afdelingen het recht krijgen tot het indienen van mo- 
tevormingsprocessen niet altijd kwal,-  ties  en amendementen voor het congres, dat ze een financiële afdracht 
op. En vrijwilligheid gaat niet zelden krijgen per betalend lid en dat ze een eigen website krijgen. Tot de plich- 
jbljvendheid. Van  Mil:  "Soms functi- ren van thema-afdelingen behoren de verkiezing van een bestuur en het 
dde vaak zonder dat het nog iets van opstellen van een jaarlijks activiteitenplan. Naast programmawerkgroepen 
Er wordt natuurlijk ook wel gebruik en thema-afdelingen worden er expert panels gevormd, een idee dat al in 

e in de partij voorhanden is. Maar de 'Door met D66!' is gesuggereerd. Dit zijn werkgroepen die zich niet be- 
Ellitair ingericht. Een lid dat belang- zig houden met actuele thema's en korte termijnproducten, maar die op 
lerwerp heeft net zoveel zeggenschap een hoger abstractieniveau nadenken over de fundamenten van het D66- 
democratiegedachte is heel fijn, maar gedachtegoed. Zij zijn meer gericht op visievorming en worden vanuit het 
Joris  Backer,  voorzitter van de pro- Landelijk Bureau van D66 door een projectleider ondersteund.  93  Tot slot  
Lt  is dat iedereen overal alles van weet. blijft Plein66, een ontmoetingsplek voor D66'ers op internet, als laag- 
aekt op een gelijk niveau kan meepra- drempelig podium voor ideeënuitwisseling bestaan. 
iderwerp iets afweten."90  Van Mi]: 'lk 
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In het altijd zo democratisch georganiseerde D66 zijn de wijzigingen vrij geformuleerde doelstelling (radicale 
revolutionair. Maar opmerkelijk genoeg wordt, na de meer centrale stu- liberale profiel van D66 is vastgelegd 
ring op de samenstelling van de kandidatenlijsten, ook de andere werk- statuten van D66: 
wijze bij de ideeënvorming vrij snel door iedereen geaccepteerd. En 
daarmee wordt het oude dogma van de ultrademocratisch georganiseerde 'De partij stelt zich als sociaal-liber,  
partij opnieuw een beetje doorbroken, bedrijven waarin zij de mens centr,  

vaardig en mondig en streeft naar 
INHOUDELIJKE VERDIEPING open samenleving. ( ... ) In het bijzon 

democratisering van de samenleving 
In 2005 is een nieuwe programmacommissie aan de slag gegaan, onder ze doelstelling vervatte grondgedach 
voorzitterschap van Joris  Backer.  Volgens  Backer  is binnen D66 jaren- politieke programma, dat ten grondsli 
lang vrijwel niets aan inhoudelijke ontwikkeling gedaan en moet de partij en zijn fracties in de vertegenw 
nieuwe programmacommissie bijna bij nul beginnen.  Backer:  "Het was 
onthutsend. ik weet best dat het moeilijk is alsje regeringspartij bent, om Aan deze formulering zal niet worden 
jezelf organisatorisch en ideologisch op peil te houden. Maar we waren steeds de statutaire doelstelling van D 
gewoon leeg. We hadden ideologisch geen verhaal meer." Aanvankelijk  king. Backer:  "We hadden nooit goe 
zou de programmacommissie een verkiezingsprogramma schrijven voor betekent. Het boek van Paars was uit, 
de Tweede Kamerverkiezingen in 2007. Maar toen viel het kabinet en leek uit. De val van het kabinet en het I 
werden de verkiezingen vervroegd van mei 2007 naar november 2006 en den, gaf ons de gelegenheid om eens 
raakte alles in een stroomversnelling. In hoog tempo is toen een verkie- over moest gaan. Eerst maar eens prol 
zingsprogramma in elkaar gezet.  Backer:  "Toen het verkiezingsprogram- aantal  'guiding principles'.  We zijn to 
ma 2006 er eenmaal was, heb ik tegen het landelijk bestuur gezegd: dit hei gedachtegoed van D66 te vatten."91  
kan je je als organisatie eigenlijk niet veroorloven. Datje even een groep- gen, of beter gezegd: opdrachten, die I 
je mensen benoemt die een programma moeten maken en vier jaar later goed van D66 kernachtig verwoorden. 
benoem je weer een nieuw groepje. Je moet de tussenliggende periode 'uitgangspunten' niet geschikt wol 
gebruiken om onderhoud te plegen, dingen uit te werken." Dat er niets is ideologische sentiment bij de  democrat  
gebeurd, zoals  Backer  beweert, is niet helemaal waar, maar ondanks po- den ze 'richtingwijzers' genoemd. Van 
gingen zoals het pamflet van Boris Dittrich, heeft D66 zich nooit grondig de mens- en wereldbeeld van D66 prol 
geheroriënteerd op de post-paarse periode.  Backer:  "Er was geen herken- manier dan in het verleden was gebeun 
baar punt meer waar kiezers ons op vinden. We waren leeg en de kiezer een verhaal. Veel D66'ers en ook niet- 
zag dat heel goed. Je kan geen product en dus ook geen politieke partij gaat echt wel ergens over, maar het 
levend houden, als je niet kijkt naar de inhoud van je verhaal en de orga- meegegaan met de tijd, het is teveel 
nisatie er omheen. En allebei was verwaarloosd. We gokten op de brille Terwijl de sociaal-liberale, vrijzinnig- 
van een paar mensen, maar dat is ongelooflijk riskant. Daar kan je geen wortels heeft dan alleen de zestiger 
partij op bouwen. „94 worden als volgt geformuleerd: 

Nu de verkiezingen voorbij zijn en D66 in de oppositie zit, is er tijd en 
ruimte om te werken aan inhoudelijke verdieping. De programmacorn- 'Vertrouw op de eigen kracht van me 
missie wordt omgevormd in een 'permanente programmacommissie' Wij vertrouwen op de eigen krach 
(PPC), bestaande uit Joris  Backer,  Frank van  Mil  en Ad van Vugt.  Dc  Daarom zien we de toekomst met oj 
PPC besluit terug te gaan naar de basis en zich te heroriënteren op de zo creatief dat ze steeds opnieuw zel 
essentie van het gedachtegoed van D66. Die essentie wordt verwoord in dat de overheid deze kracht, vinding 
de in 2000 vastgestelde 'uitgangspunten van D66'. Deze zijn in 2003 in sen ondersteunt en ruimte geeft. De 
de statuten van de partij verankerd, waarmee naast de oorspronkelijk mensen zelf en wij willen dat de ove 
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aniseerde D66 zijn de wijzigingen vrij geformuleerde doelstelling (radicale democratisering) ook het sociaal- 
enoeg wordt, na de meer centrale st liberale profiel van D66 is vastgelegd. Sindsdien luidt artikel 2 van de 
:andidatenljsten, ook de andere werk- statuten van D66: 
snel door iedereen geaccepteerd. En 
in de ultrademocratisch georganiseerde "De partij stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een politiek te 

en. bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijk- 
waardig en mondig en streeft naar een democratische, duurzame en 

IKE VERDIEPING open samenleving. ( ... ) In het bijzonder streeft de partij naar radicale 
democratisering van de samenleving en het politieke bestel. De in de- 

commissie aan de slag gegaan, onder ze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het 
Volgens  Backer  is binnen D66 jaren- politieke programma, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van de 
ke ontwikkeling gedaan en moet de partij en zijn fracties in de vertegenwoordigende lichamen. „95 
ia bij nul beginnen.  Backer:  "Het s as 
oeilijk is als je regeringspartij bent, om Aan deze formulering zal niet worden gesleuteld (anno 2012 is dit nog 
ch op peil te houden. Maar we waren steeds de statutaire doelstelling van D66), maar ze verdient wel uitwer- 
sch geen verhaal meer." Aanvankelijk  king. Backer:  "We hadden nooit goed doordacht wat 'sociaal-liberaal' 
verkiezingsprogramma schrijven voor betekent. Het boek van Paars was uit, het boek van de democratisering 
2007. Maar toen viel het kabinet en leek uit. De val van het kabinet en het feit dat we bijna op nul zetels ston- 
van mei 2007 naar november 2006 en den, gaf ons de gelegenheid om eens goed na te denken over waar het 

ing. In hoog tempo is toen een verkie- over moest gaan. Eerst maar eens proberen of we konden komen tot een 
3acker: "Toen het verkiezingsprogram- aantal  'guiding principles'.  We zijn toen gaan schrijven om de kern van 
tegen het landelijk bestuur gezegd: dit het gedachtegoed van D66 te vatten.  „96  Het resultaat is een vijftal stellin- 
Liet veroorloven. Datje even een groep- gen, of beter gezegd: opdrachten, die het fundament onder het gedachte- 
mma moeten maken en vier jaar later goed van D66 kernachtig verwoorden. Omdat de termen 'beginselen' en 
je. Je moet de tussenliggende periode 'uitgangspunten' niet geschikt worden geacht (het aloude anti- 
i, dingen uit te werken." Dat er niets is ideologische sentiment bij de democraten is niet geheel verdwenen), wor- 
niet helemaal waar, maar ondanks po- den ze 'richtingwijzers' genoemd. Van  Mil:  "We wilden het onderliggen- 
Dittrich, heeft D66 zich nooit grondig de mens- en wereldbeeld van D66 proberen te beschrijven, op een andere 

periode.  Backer:  "Er was geen herken- manier dan in het verleden was gebeurd.  „97  Backer:  "Er was behoefte aan 
p vinden. We waren leeg en de kiezer een verhaal. Veel D66'ers en ook niet-leden hadden het gevoel: die partij 

'oduct en dus ook geen politieke partij gaat echt wel ergens over, maar het democratieverhaal is onvoldoende 
ar de inhoud van je verhaal en de orga- meegegaan met de tijd, het is teveel een jaren zestig-momentopname. 
verwaarloosd. We gokten op de billie Terwijl de sociaal-liberale, vrijzinnig-democratische stroming veel meer 
ongelooflijk riskant. Daar kan je geen wortels heeft dan alleen de zestiger jaren."98  De vijf 'richtingwijzers' 

worden als volgt geformuleerd: 
ien D66 in de oppositie zit, is er tijd en 
elijke verdieping. De programmacom- "Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
n 'permanente programmacommissie' Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. 
, Frank van  Mil  en Ad van Vugt. De Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn 
e basis en zich te heroriënteren op de zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen 
1 D66. Die essentie wordt verwoord in dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van men- 
punten van D66'. Deze zijn in 2003 in sen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij 
erd, waarmee naast de oorspronkelijk mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat men- 

297 

R _x N  
IF 



LANGS DE AFGROND DOORST 

sen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en ef- waarden zijn universeel en zonder  iv  
fectiever dan wat de overheid kan doen. men de grondrechten van onszelf en a 

Denk en handel internationaal Volgens de bedenkers zijn de vijf  rich  
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar onderscheidend voor D66, maar zit de I 
verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand Van  Mil:  "Een echte D66'ers is het m 
uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat misschien met vier van de vijf,  een C 
heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds twee of drie van de vijf. Het ondersche 
meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economi- maar in de combinatie van de vijf"99  1 
sche vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog in het verleden formuleerden, werden 
en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op astgelegd, maar in de praktijk niet ge 
basis van feiten. gaat het anders. Ze zullen in de kome 

gramma van D66 terugkomen, ze krijg  
Beloon prestaties en deel de welvaart partij en het Kenniscentrum besteedt 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend schrift Idee aandacht aan. Door de vijf 
en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij halen en er bij discussie en standpunt 
streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk men- grijpen, raken de richtingwijzers binm 
sen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een be- het eerst in de geschiedenis van de pa 
loning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving uitgangspunten' die breed binnen de 
waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen kompas worden gebruikt. Door het a 
en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het \erkiezingsprogramma's, door volksv 
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zo- van hun standpunt en door leden en bi 
veel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch D66 voor staat. In de jaren die volge 
proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die voor één verder worden uitgewerkt. H 
zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoor- is het boekje Vertrouw op de eigen ki 
deljkheid. au de eerste 'richtingwijzer', dat in au 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving TEGENPC 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en 
mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen'en voor onze om- \oorafgaand aan de Tweede Kamerve: 
geving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We wil- D66-lijsttrekker Pechtold en PVV-leide 
len stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We aanvaring gekomen (zie hoofdstuk 5). 
willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar Inimigratie, integratie en islam leiddej 
de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. tot een stevig debat. Dat debat is na de 

gendeel, Pechtold blijft Wilders  cons  
Koester de grondrechten en gedeelde waarden Lange tijd is hij de enige politicus die 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en 1k snap werkelijk de angst niet van ve 
gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, sek- de media, om gewoon openlijk te analy 
suele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, zegt Pechtold in een interview. "Dat h 
geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehail- Islam, gelardeerd met wat witte woed 
teerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor goed uitwerkt, dat hij nooit echt het 
onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die altijd wegloopt als het te heet wordt.  II  

- gegeven  moment een autonoom proci 
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nen doen is veel belangrijker en ei- waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij bescher- 

doen, men de grondrechten van onszelf en anderen." 

Volgens de bedenkers zijn de vijf richtingwijzers op zich misschien niet 
r verschillende manieren met elkaar onderscheidend voor D66, maar zit de kracht hem in de combinatie ervan. 
le gehele wereld en sluiten niemand Van  Mil:  "Een echte D66'ers is het met alle vijf eens. Een GroenLinkser 
we ons steeds af welke effecten dat misschien met vier van de vijf,  een CDA'er of PvdA'er misschien met 
Wij onderkennen dat Europa steeds twee of drie van de vijf. Het onderscheidende zit hem niet in één of twee, 
ationaie samenwerking en econonii- maar in de combinatie van de vijf."99  Uitgangspunten die de democraten 

naar een wereld met minder oorlog in het verleden formuleerden, werden veelal in de statuten van de partij 
ij steeds pragmatisch, nuchter en op vastgelegd, maar in de praktijk niet gebruikt. Met de vijf richtingwijzers 

gaat het anders. Ze zullen in de komende jaren in ieder verkiezingspro-
gramma van D66 terugkomen, ze krijgen een plek op de website van de 

tart partij en het Kenniscentrum besteedt er in themanummers van het tijd- 
kwaardig. Mensen zijn verschillend schrift Idee aandacht aan. Door de vijf richtingwijzers consequent te her- 
iimte laat voor die verschillen. Wij talen en er hij discussie en standpuntbepalingen regelmatig op terug te 
adigheid voor zoveel mogelijk men- grijpen, raken de richtingwijzers binnen D66 al snel ingeburgerd. Voor 
muntend presteren daarvoor een be- het eerst in de geschiedenis van de partij hebben de democraten een set 
en dynamische, open samenleving 'uitgangspunten' die breed binnen de partij bekend zijn en als een soort 
am zijn eigen beslissingen te nemen kompas worden gebruikt. Door het actieve kader bij het opstellen van 
,ier kan ontwikkelen. Wij vinden liet verkiezingsprogramma's, door volksvertegenwoordigers bij het bepalen 

t elkaar te delen. We willen dat zo- van hun standpunt en door leden en belangstellenden om te weten waar 

t het maatschappelijk en economisch D66 voor staat. In de jaren die volgen, zullen de 'richtingwijzers' één 
lemaal beter van. Voor mensen die voor één verder worden uitgewerkt. Het eerste concrete resultaat hiervan 
m we een gezamenlijke verantwoor- is het boekje Vertrouw op de eigen kracht van mensen, een uitwerking 

van de eerste 'richtingwijzer', dat in augustus 2009 verschijnt. 

Lonjeuze samenleving TEGENPOLEN 

.en tegemoet treden met respect en 
tnsen om ons heen en voor onze om- Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006 zijn  

an  dus geen gebruiksartikel. We wil- D66-lijsttrekker Pechtold en PVV-leider Wilders een aantal keren hard in 
ervuilen van onze leefomgeving. \\ e aanvaring gekomen (zie hoofdstuk 5). De harde toon van Wilders over 

tuur en milieu niet het behoud, maar immigratie, integratie en islam leidden tijdens de verkiezingscampagne 

i beargumenteerd wordt, tot een stevig debat. Dat debat is na de verkiezingen niet verstomd. Inte- 
gendeel, Pechtold blijft Wilders consequent van weerwoord voorzien. 

ide waarden Lange tijd is hij de enige politicus die dat doet, tot zijn eigen verbazing. 
ze samenleving zijn vrijheid voor en "ik snap werkelijk de angst niet van veel politieke partijen, maar ook van 
s, ongeacht opvattingen, geloof, sek- de media, om gewoon openlijk te analyseren waar Wilders mee bezig is", 

herkomst. Lichamelijke integriteit, zegt Pechtold in een interview. "Dat het altijd begint en eindigt met de 
mconflicten en een respectvol gehali- islam, gelardeerd met wat witte woede-thema's. Maar dat hij dat nooit 
ring en uiting, inclusief respect voor goed uitwerkt, dat hij nooit echt het debat durft aan te gaan en dat hij 
zijn voor ons centrale waarden. Die altijd wegloopt als het te heet wordt. Het gevaar is dat die stilte op een 

gegeven moment een autonoom proces wordt. Dat we met elkaar zo 
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murw worden door die Wilders, dat we de lat van alertheid en veront-
waardiging steeds verleggen." Pechtold realiseert zich dat Wilders ook 
profijt heeft van de aandacht die hij onder meer van critici zoals Pechtold 
krijgt: "Benoem je het beestje, dan maak je hem groter. We moeten niets 
verhullen, maar er alternatieven tegenover zetten."10' 

Pechtold en Wilders ontwikkelen zich steeds meer als elkaars tegen-
polen. In het voorjaar van 2007 maakt Wilders een punt van het feit dat 
twee staatssecretarissen in het vierde kabinet-Balkenende een dubbele 
nationaliteit hebben. Wilders wil de mogelijkheid om twee nationaliteiten 
te bezitten afschaffen en suggereert dat de bewindslieden door hun dub-
bele nationaliteit niet loyaal zouden zijn aan Nederland. In reactie wijst 
Pechtold erop dat in Nederland één miljoen mensen leven die een dubbele 
nationaliteit hebben. Omdat hij vermoedt dat Wilders er een dubbele 
standaard op na houdt, roept hij Wilders op om openheid te geven over 
het aantal paspoorten van Wilders' echtgenote, die uit Hongarije afkom-
stig is. Als Wilders zich zo onverzoenlijk opstelt tegenover mensen met 
een dubbel paspoort, hoe zit het dan met zijn eigen vrouw? Pechtold 
krijgt veel kritiek op zijn oproep. Door een privéaangelegenheid te be-
trekken in het politieke debat, doet hij hetzelfde als wat hij Wilders ver-
wijt, zo luiden de reacties. Pechtold zelf vindt zijn oproep ook 'op het 
randje': "ik heb lang geaarzeld of ik dit moest doen. Maar Wilders argu-
menteert niet, dus houd ik hem nu een spiegel voor. Leeft hij naar zijn 
eigen maatstaven? ik ga niet werkloos toekijken hoe Wilders een miljoen 
islamieten in het verdomhoekje zet.  „102  Maar daar gaat Wilders onver-
stoorbaar mee door. Begin augustus 2007 pleit hij ervoor om de Koran te 
verbieden. Wilders noemt de Koran een "ellendig fascistisch boek" en 
vergelijkt het met Hitlers  Mein  Kampf'°3  Een maand later zegt Wilders 
tijdens een debat in de Tweede Kamer over het in 2006 verschenen rap-
port 'Dynamiek in Islamitisch Activisme' van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): "1.400 jaar geleden is ons de 
oorlog verklaard door een ideologie van haat en geweld en werd verkon-
digd door een barbaar die zichzelf profeet Mohammed noemde." Wilders 
herhaalt zijn pleidooi voor een verbod op de Koran. Er moet maar een 
nieuwe versie komen "zonder al die verschrikkelijke teksten." In hetzel-
de debat zegt Wilders tegen minister Vogelaar dat ze "knettergek" ge-
worden is. Haar uitspraak dat Nederland binnen een paar eeuwen een 
joods-christelijk-islamitische cultuur zal krijgen, noemt Wilders "verraad 
aan de Nederlandse cultuur."  °4  

Eind maart 2008 verschijnt Wilders' film Fitna. Pechtold vindt de 
film "rellerig" en "tendentieus". "Wilders tracht in zestien minuten een 
wereldgeloof te duiden en verbindt op onnavolgbare wijze fascisme, 
communisme en islam aan elkaar." Pechtold wil graag met Wilders in 
debat over zijn film, maar wijst erop dat Wilders dat debat steeds mit- 

DOORS]  

wijkt: "Ik daag hem al anderhalf jaar 
gaan. Maar hij loopt daar steeds vooi 
over de film krijgt Wilders van alle po 
erwij ten de PVV-leider angstbeelden 

zijn gebaseerd en bovendien niet met 
blemen rond integratie en extremisme. 
dat Wilders "een bange, bange man" 
zijn problemen met allochtonen, "maa 
blinde fobie voor alles wat vreemd is. 
listische islamitische ideologie een ge 
onderbouwt zijn bewering niet. De 
lijnrecht tegenover. Pechtold keert zi 
dors: "Tegenover uw angst zet ik ami  
an  Nederland het meest vrije en tolen 

volharding om daaraan vast te houden, 
helemaal geen reden is voor angst: "I 
integratie stap voor stap beter gaat. En 
van participatie, niet assimilatie."  °6  1,1 
heeft gedomineerd, vindt Pechtold th 
tegenvallen: "Fitna bewijst dat het h 
kon zijn."107  

In mei 2008 haalt Pechtold opnieu 
der. In een interview noemt hij het pla 
bieden "het begin van een dictatuur." 
hoeken die doden en bedreigen. Dat V 
me denken aan het begin van een  diet,  
zinnigheid."08  Nederland moet het de 
Pechtold weer gaan voeren zoals ze da 
en met ruimte voor meningsverschiller 

Laten we ons nou eens over boerka' 
we teruggaan naar de traditie waarir 
mocratie met elkaar botsen, maar te 
elkaar zoeken. Het zou goed zijn als 
zang komt, uit die kramp. Ook ik I 
waar veel problemen waren. Dat mc 
iets anders dan mensen populistisch 
er en die kunnen we niet uitgummer 
ervoor om de islam tot een verlichtir 
in gevecht en in aanraking met onze 
van die mensen komen uit het Rifgel 
eeuwen van die landen. Ze zijn binn' 
komen met de H&M-reclame met bi 
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at we de lat van alertheid en veront- wijkt: "ik daag hem al anderhalf jaar uit om het gesprek met mij aan te 
chtold realiseert zich dat Wilders OUlK gaan. Maar hij loopt daar steeds voor weg."05  In het felle Kamerdebat 
onder meer van critici zoals Pechtold over de film krijgt Wilders van alle politieke partijen kritiek. Alle partijen 

maak je hem groter. We moeten niets verwijten de PVV-leider angstbeelden op te roepen die niet op de realiteit  
mover  zetten."10' zijn gebaseerd en bovendien niet met oplossingen te komen voor de pro- 
n zich steeds meer als elkaars tegen- blemen rond integratie en extremisme. Volgens Pechtold blijkt uit de film 
takt Wilders een punt van het feit dat dat Wilders "een bange, bange man" is. Natuurlijk, betoogt Pechtold, er 
rde kabinet-Balkenende een dubbele zijn problemen met allochtonen, "maar een reële angst is wat anders dan 
mogelijkheid om twee nationaliteiten blinde fobie voor alles wat vreemd is." Wilders beweert dat "de imperia- 

t dat de bewindslieden door hun diih listische islamitische ideologie een gevaar voor de vrijheid is", maar hij 
n zijn aan Nederland. In reactie wijst onderbouwt zijn bewering niet. De boodschap van Pechtold staat daar 
miljoen mensen leven die een dubbele lijnrecht tegenover. Pechtold keert zich tegen de angstpolitiek van Wil- 
ermoedt dat Wilders er een dubbele ders: "Tegenover uw angst zet ik ambitie en volharding. De ambitie om 
Tilders op om openheid te geven over van Nederland het meest vrije en tolerante land ter wereld te maken en de 
echtgenote, die ut Hongarije afkom- volharding om daaraan vast te houden." Bovendien meent Pechtold dat er 

:oenlijk opstelt tegenover mensen met helemaal geen reden is voor angst: "De feiten laten zien dat het met de 
dan met zijn eigen vrouw? Pechtold integratie stap voor stap beter gaat. En dan gaat het om integratie in de zin 
Door een privéaangelegenheid te be- van participatie, niet assimilatie."06  Nadat Fitna maandenlang het debat 
hij hetzelfde als wat hij Wilders ver- heeft gedomineerd, vindt Pechtold de film van Wilders eigenlijk maar  

Id  zelf vindt zijn oproep ook 'op het tegenvallen: "Fitna bewijst dat het hoogtepunt behoorlijk teleurstellend 
k dit moest doen. Maar Wilders argu- kan zijn."  07  

i een spiegel voor. Leeft hij naar zijn In mei 2008 haalt Pechtold opnieuw uit naar zijn politieke tegenstan- 
aos toekijken hoe Wilders een miljoen der. In een interview noemt hij het plan van Wilders om de Koran te ver- 

102 Maar daar gaat Wilders ons ei bieden het begin van een dictatuur Pechtold Het zijn geen religies of 
2007 pleit hij ervoor om de Koran te boeken die doden en bedreigen. Dat Wilders de Koran wil verbieden doet 

in een "ellendig fascistisch boek" en me denken aan het begin van een dictatuur. Dat druist in tegen mijn vrij- 
rmpf'°3  Een maand later zegt Wilders zinnigheid."  08  Nederland moet het debat over religie en cultuur volgens 
mer over het in 2006 verschenen rap- Pechtold weer gaan voeren zoals ze dat traditioneel heeft gedaan: tolerant 
ctivisme' van de Wetenschappelijke en met ruimte voor meningsverschillen: 
VRR): "1.400 jaar geleden is ons de 
e van haat en geweld en werd verkon- "Laten we ons nou eens over boerka's en boerkini's heen zetten. Laten 
profeet Mohammed noemde." Wilders we teruggaan naar de traditie waarin ontwikkeling van geloof en de- 
rbod op de Koran. Er moet maar een mocratie met elkaar botsen, maar tegelijkertijd elkaar ook verkennen, 
e verschrikkelijke teksten." In hetze  II-  elkaar zoeken. Het zou goed zijn als Nederland nu eens uit die klaag- 
;ter Vogelaar dat ze "knettergek' ge- zang komt, uit die kramp. Ook ik heb in die oude wijken gewoond 
derland binnen een paar eeuwen een waar veel problemen waren. Dat moet je serieus nemen. Maar dat is 
ir zal krijgen, noemt Wilders "verraad iets anders dan mensen populistisch naar de mond praten. De islam is 

er en die kunnen we niet uitgummen, we moeten er wat mee. ik pleit 
ilders' film Fitna. Pechtold vindt de ervoor om de islam tot een verlichting te laten komen, in afstemming, 
Wilders tracht in zestien minuten een in gevecht en in aanraking met onze grondrechten en democratie. Veel 
idt op onnavolgbare wijze fascisme, van die mensen komen uit het Rifgebergte of uit Anatolië, de middel- 
" Pechtold wil graag met Wilder's in eeuwen van die landen. Ze zijn binnen één generatie in aanraking ge- 
rop dat Wilders dat debat steeds out- komen met de H&M-reclame met bijna blote dames, terwijl een jon- 
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gen van zijn zus nog niet eens een blote vinger ziet. Dus: trek ze aan scliappers. Hij ziet in het rapport "de z 
de haren waar dat moet, maar zeg ze ook wat ze moeten doen. Repres- elite ons te demoniseren en te probere 
sie waar het moet, stimulans waar het kan."109  mond te snoeren."  14  Maar Pechtold is 1 

drie jaar dat Geert Wilders een racist is 
Net als het debat een beetje een herhaling van zetten lijkt te gaan worden, lijk is er een wetenschappelijke onder 
gaat Wilders weer een stap verder. Tijdens de Algemene Beschouwingen  \'an  der Laan van Wonen, Wijken en Ir 
in september 2009 zegt Wilders dat hij het hoog tijd vindt voor "een grote \ aii de wetenschappers vinden. In ee 
schoonmaak van onze straten." De PVV-leider pleit voor "een belasting Pechtold en Van der Laan zegt Wilders 
op hoofddoekjes, een kopvoddentaks." De andere partijen in de Tweede van haat en geweld tegen mij en de  PV  
Kamer reageren verontwaardigd op de provocerende uitspraak van Wil-  niks geleerd van de moord op Pim I 
ders. Ook Pechtold reageert fel. "Is het een serieus voorstel of zitten wij Pechtold en Van der Laan "politieke hai 
hier naar het Leids Cabaret Festival te luisteren?" vraagt hij aan de inter- nan die in 2004 Theo van Gogh vermoi 
ruptiemicrofoon."°  digs  gebeurt tegen mij of de PVV en h 

Eind 2006 heeft Pechtold al gesuggereerd dat de uitspraken van Wil- vanaf nu dat Van der Laan en Pechtold 
ders naar zijn mening racistisch zijn. In een interview in de Volkskrant, gen waarin dat voor sommige gekken 
een jaar later, benoemt de D66-leider Wilders' uitspraken expliciet zo. grond van hun demoniserende opmerkii 
Pechtold: "ik voer al een jaar een felle strijd met Wilders. Zijn politiek is van Wilders "een onzinnige com?lotthe 
racistisch, ideeën heeft hij niet. Zijn analyses en oplossingen zijn verfoei- waanbeelden is gaan geloven." 6  Als 
lijk." Vooral de 'tsunami-uitspraak' van Wilders getuigt volgens radicalisering in januari 2010 eindelijk  
Pechtold van racisme. "Als je van een bevolkingsgroep zegt dat die een schappers de PVV met een nieuwe ten  
tsunami  is, een natuurramp, hoe moet ik dat anders kwalificeren dan als caal'. De nieuwe term lijkt een manier 
racistisch? Inderdaad is zo'n twintig procent van het electoraat gevoelig 'extreemrechts' te vermijden. Maar 
voor racistische propaganda, maar zestig, zeventig, tachtig procent is dat rechtsdeskundige en medeopsteller van 
niet. We mogen ons niet laten gijzelen door die twintig procent."  2  Tij- 15w nar niet in de extreemrechtse traditie  
dens  het debat over de Onderwijsbegroting in december 2007 beschuldigt noemt de termen extreemrechts en red 
Pechtold ook PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma van racisme.  Bosnia  baar .-'  7  
vindt dat artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is Na een uitzending van televisiepro 
geregeld, niet geldt voor islamitische scholen. Bosma: "ik ben tegen deze doet de stichting Vrienden van Pim F 
scholen, omdat de islam geen godsdienst is, maar een ideologie die  nit-  aanhangers van Fortuyn die het gedachti 
eindelijk uit is op onze ondergang. Deze ideologie dient bestreden ie \\ lIen  "beschermen") aangifte tegen I 
worden." Volgens Pechtold bewijst de uitspraak van Bosma dat de PVV racist heeft genoemd. De Fortuyn-aanh. 
steeds "harder en abjecter" wordt. "U valt voor mij door de mand als mee haat zaait.  118  Tijdens het partijcon 
xenofoob en iemand die niet met goede intenties deelneemt aan een  on-  geen spijt te hebben van zijn uitspraki 
derwijsdebat. U zet aan tot discriminatie van een hele bevolkingsgroep' mensen en groepen op basis van hun 
aldus Pechtold. "Dit is een onderwijsdebat, dat dreigt te ontsporen in een geweld dreigt als het schieten in knieër 
discriminerend debat. ik vind inderdaad dat u racistische itlatinge11 keer op keer herhaalt."9  Tijdens een lij 
doet." 3  an  de gemeenteraadsverkiezingen in n 

Pechtold is de enige parlementariër die Wilders expliciet extremistlsc'li \  an  zich spreken met harde uitspraken c 
en racistisch noemt. Op 31 oktober 2009 meldt de Volkskrant dat een reageert wederom fel afwijzend op de v 
groep wetenschappers in een nog te verschijnen rapport over polariscimg Wijt een "xenofobe boodschar" te verspi 
en radicalisering, het gedachtegoed van Wilders als 'extreemrechts' k wa- le bedreiging dan de islam." 
lificeert. Volgens de onderzoekers ondermijnt de PVV de sociale cohesie Voor een deel is de hernieuwde  pc  
en de democratie. Wilders is woedend over de conclusies van de weten danken aan het feit dat D66 het spiegelt 
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t blote vinger ziet. Dus: trek ze aan schappers. Hij ziet in het rapport "de zoveelste ziekelijke poging van de 
re ook wat ze moeten doen. Repres- elite ons te demoniseren en te proberen de PVV en al onze kiezers de 
het kan."  °9  mond te snoeren."  114  Maar Pechtold is blij met de conclusies: "ik roep al 

drie jaar dat Geert Wilders een racist is en extreemrechts. Maar nu einde- 
taling van zetten lijkt te gaan worden, lijk is er een wetenschappelijke onderbouwing."5  Ook PvdA-minister 
Fijdens de Algemene Beschouwingen Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie kan zich in de conclusies 
hij het hoog tijd vindt voor "een grote van de wetenschappers vinden. In een reactie op de uitlatingen van 
PVV-leider pleit voor "een belasting Pechtold en Van der Laan zegt Wilders dat zij "bijdragen aan een klimaat 
:s." De andere partijen in de Tweede van haat en geweld tegen mij en de PVV. PvdA en D66 hebben blijkbaar 
de provocerende uitspraak van Wil- niks geleerd van de moord op Pim Fortuyn." De PVV-leider noemt 
het een serieus voorstel of zitten w ij Pechtold en Van der Laan "politieke handlangers van Mohammed B.", de 
te luisteren?" vraagt hij aan de inter- man die in 2004 Theo van Gogh vermoordde. "Als er ooit wat geweldda- 

digs gebeurt tegen mij of de PVV en haar aanhangers, dan weet iedereen 
aggereerd dat de uitspraken van Wil- vanaf nu dat Van der Laan en Pechtold aan een klimaat hebben bijgedra- 
ri. In een interview in de Volkskrant, gen waarin dat voor sommige gekken gerechtvaardigd leek, mede op 
Ller Wilders' uitspraken expliciet zo. grond van hun demoniserende opmerkingen." Pechtold vindt de uitlating 
:11e strijd met Wilders. Zijn politiek is van Wilders "een onzinnige com?lottheorie  van iemand die in zijn eigen 
analyses en oplossingen zijn verfoei- waanbeelden is gaan geloven." 6  Als het rapport over polarisering en 
raak' van Wilders getuigt volgens radicalisering in januari 2010 eindelijk verschijnt, blijkt dat de weten- 
sen bevolkingsgroep zegt dat die een schappers de PVV met een nieuwe term aanduiden: 'nieuw rechts radi- 
)et ik dat anders kwalificeren dan als caal'. De nieuwe term lijkt een manier om het politiek gevoelige begrip 

procent van het electoraat gevoelig 'extreemrechts' te vermijden. Maar Jaap van Donselaar, extreem- 
:estig, zeventig, tachtig procent is dat rechtsdeskundige en medeopsteller van het rapport stelt dat de PVV wel- 
len door die twintig procent."  2  Tij- iswaar niet in de extreemrechtse traditie van antisemitisme past, maar hij 
groting in december 2007 beschuldigt noemt de termen extreemrechts en rechts-radicaal "volkomen uitwissel- 
[d Martin Bosma van racisme.  Bosnia  baar."7  
t, waarin de vrijheid van onderwijs is Na een uitzending van televisieprogramma De wereld draait door, 
e scholen. Bosma: "ik ben tegen deze doet de stichting Vrienden van Pim Fortuyn (een groepje voormalige 
dienst is, maar een ideologie die uit- aanhangers van Fortuyn die het gedachtegoed van de vermoorde politicus 
. Deze ideologie dient bestreden te willen "beschermen") aangifte tegen Pechtold, omdat hij Wilders een 
de uitspraak van Bosma dat de PVV racist heeft genoemd. De Fortuyn-aanhangers menen dat Pechtold daar- 
"U valt voor mij door de mand als mee haat zaait. 118  Tijdens het partijcongres van D66 laat Pechtold weten 
oede intenties deelneemt aan een  on-  geen spijt te hebben van zijn uitspraken: "ik vind het racistisch als je 
natie van een hele bevolkingsgrocp.' mensen en groepen op basis van hun geloof wegzet, systematisch met 
jsdebat, dat dreigt te ontsporen in een geweld dreigt als het schieten in knieën en afhakken van neuzen en dat 
erdaad dat u racistische uitlatingen keer op keer herhaalt."  9  Tijdens een lij sttrekkersdebat aan de vooravond 

van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 doet Wilders opnieuw 
iër die Wilders expliciet extremistiscli van zich spreken met harde uitspraken over "Marokkaans tuig." Pechtold 
r 2009 meldt de Volkskrant dat een reageert wederom fel afwijzend op de woorden van Wilders, die hij ver- 
verschijnen rapport over polariserng wijt een "xenofobe boodschap" te verspreiden: "Uw politiek is een grote- 
van Wilders als 'extreemrechts' ki a- re bedreiging dan de islam." 
ndermijnt de PVV de sociale cohesie Voor een deel is de hernieuwde populariteit van de democraten te 
,nd over de conclusies van de weten- danken aan het feit dat D66 het spiegelbeeld is van de PVV van Wilders. 
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Volgens sommige commentatoren hebben de democraten het succes zelfs 
alleen maar te danken de oppositie tegen Wilders. Zo noemt De Volks-
krant Pechtold de "anti-Wilders". 121 Het is waar dat Pechtold in de Twee-
de Kamer Wilders' voornaamste opponent is. Zoals we eerder zagen gaat 
Pechtold vanaf 2006 het debat met Wilders aan en lange tijd is hij de 
enige die Wilders van een stevig weerwoord voorziet. Dit levert het klei-
ne D66 veel publiciteit op. Pechtold: "Er waren er wel meer die Wilders 
van weerwoord voorzagen, maar sommigen aarzelden of deden het niet 
met overtuiging. Terwijl ik vond dat het benoemd moest worden. Femke 
Halsema (de fractievoorzitter van GroenLinks - MvdL) koos eerst een 
volstrekt andere strategie. Tichelaar en Marjnissen (de fractievoorzitters 
van de PvdA en de SP - MvdL) hielden zich op de vlakte, dus er was alle 
ruimte. Toen ik het bleef doen, ook een paar keer fel, kwam het centraal 
te staan in de debatten. Later ging Halsema het ook doen en dat hielp wel, 
dat ik er niet in m'n eentje stond. „122 Voor de media is de tegenstelling 
tussen Pechtold en Wilders een dankbaar onderwerp om over te berichten. 
waardoor de tegenstelling tussen de twee politieke tegenstanders wordt 
uitvergroot. Pechtold wordt de "antithese" van Wilders genoemd en zijn 
"grootste politieke tegenstander". 123 Veel van de aandacht voor D66 zou 
er niet zijn geweest als de democraten geen politieke tegenstander hadden 
gehad waartegen ze zich zo duidelijk kunnen afzetten. 

Niet al die aandacht is positief, zo ervaart Pechtold al snel nadat  hi  
eind 2006 voor het eerst met Wilders in debat gaat. Vanaf dat moment 
ontvangt de D66-leider met grote regelmaat brieven en e-mails met bele-
digende en bedreigende teksten. Hij moet zelfs enige tijd beveiligd wor- 
den. In het gepolariseerde politieke klimaat dat sinds Pim Fortuyn in Ne- 
derland is ontstaan, maakt het debat tussen Pechtold en Wilders blijkbaar 
veel emoties los. "Op dat moment had ik geen tijd om stil te staan bij de 
reacties het losmaakte", vertelt Pechtold. "Inmiddels is het bekende Ne- 
derlanderschap voor mij een feit geworden. ik accepteer dat als een nood-
zakelijkheid. ik ben er nog wel op gezette tijden verbaasd over, en ook 
wel bezorgd. Maar toen had ik daar geen tijd voor." De bedreigingen aan 
zijn adres gaan Pechtold niet in de koude kleren zitten. Net  als zijn oppo- 
nent Wilders (die zelfs permanent bewaakt wordt) ervaart Pechtold welk 
effect bedreigingen hebben. "Voor veel dingen in het politieke debat is 
mijn incasseringsniveau op orde. En ik ben veel minder gevoelig voor 
lullige stukjes van columnisten dan vroeger. Maar dit soort dingen went 
nooit. Tenminste, niet bij mij."24  

PROFESSIONALISERING 

De interne partijorganisatie is binnen D66 altijd een van de grote punteil 
van onvrede geweest. In het verleden heeft vrijwel ieder partijbestuur wel 

DOORSL 

een commissie ingesteld die zich boog 
tuur van de partij of de professionaliser 
zij met voorstellen de Organisatie op Pu 
nooit tot structurele verbeteringen gelei 
ciële en organisatorische draagvlak vai 
werkelijke professionalisering te komet 
partijcultuur. De democraten zijn eigc 
gebleven die ze in 1966 waren en dat v 
san de partij gezien. Het lag gewoon ni 
sche, non-conformistische en soms een 
de partij strak te organiseren. Wijzigin  
nicer  structuur of professionalisering i 

met de losse vrijwilligersorganisatie di( 
gen in de partijorganisatie dienden t 

partijcultuur. De keerzijden hiervan 
s rijblijvendheid, gebrek aan coördjm 
slagkracht dan de doelstellingen die de 
I let verschil tussen de losse vrjwilliget 
campagneorganisaties als het CDA, de 
commissie-Groenman heeft hierop gew 
de toekomst weer succesvol wil zijn ei 
houden, de partij moet professionalisen 

Vanaf 2007 wordt hier werk van  get  
keting, de fondsenwerving, de scoutit 
ongeveer alles zal in de toekomst profet 
idee is dat als we hij de komende verki 
sstust niet alleen willen behalen, maa 
Partij een slag professioneler moeten c 
Van Engelshoven. Regio's en afdelin 
moet vooral ook 'die club van aardige i 
niet goed functioneren moeten worde 
doelstellingen van de partij moeten v 
ervan doordringen dat vrijwilligheid 
heid. t25  

Eén van de eerste en direct zichtbat 
de huisstijl van D66. De rommelige or 
gaande jaren ook zichtbaar geworden  ii  
huisstijl. Partijvoorzitter Van Engelsh 
schillende logo's in gebruik, afdelinger 
seld, er zat geen enkele lijn in de huist 
het 'visitekaartje' van de partij, oogt al  
sinned.  Daarom wordt in het voorjaar• 
stijl geïntroduceerd. "Terug naar de e 
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hebben de democraten het succes zelfs een commissie ingesteld die zich boog over de mankementen in de struc- 
.e tegen Wilders. Zo noemt De Volks- tuur van de partij of de professionalisering van de partij. Telkens kwamen 
0 Het is waar dat Pechtold in de Twee- zij met voorstellen de Organisatie op punten te veranderen, maar dat heeft 
pponent is. Zoals we eerder zagen gaat nooit tot structurele verbeteringen geleid. Voor een deel omdat het finan- 
et Wilders aan en lange tijd is hij de ciële en organisatorische draagvlak van D66 tekort schoot om tot daad- 
veerwoord voorziet. Dit levert het klei- werkelijke professionalisering te komen. En voor een ander deel door de 
ld: "Er waren er wel meer die Wilders partijcultuur. De democraten zijn eigenlijk altijd de politieke amateurs 
sommigen aarzelden of deden het niet gebleven die ze in 1966 waren en dat werd door velen ook als de charme 
Fat het benoemd moest worden. Femlce van de partij gezien. Het lag gewoon niet in de aard van de individualisti- 
GroenLinks - MvdL) koos eerst een sche, non-conformistische en soms een beetje anarchistische D66'ers om 

sr en Marijnissen (de fractievoorzitters de partij strak te organiseren. Wijzigingen die in de richting gingen van 
elden zich op de vlakte, dus er was alle meer structuur of professionalisering werden al snel ervaren als in strijd 
k een paar keer fel, kwam het centraal met de losse vrijwilligersorganisatie die D66 van oudsher is. Veranderin- 
Fialsema het ook doen en dat hielp wel, gen in de partijorganisatie dienden altijd te passen binnen de D66- 
,,122 Voor de media is de tegenstelling partijcultuur. De keerzijden hiervan zijn al vaak zichtbaar geworden: 
ikbaar onderwerp om over te berichten. vrijblijvendheid, gebrek aan coördinatie en communicatie en minder 
de twee politieke tegenstanders wordt slagkracht dan de doelstellingen die de democraten nastreefden, vereisten. 
itithese" van Wilders genoemd en zijn Het verschil tussen de losse vrijwilligersorganisatie D66 en professionele 
23 Veel van de aandacht voor D66 zou campagneorganisaties als het CDA, de PvdA en de SP is enorm. Ook de 
ten geen politieke tegenstander hadden commissie-Groenman heeft hierop gewezen en vastgesteld dat als D66 in 
jk kunnen afzetten. de toekomst weer succesvol wil zijn en dat succes ook wil kunnen vast- 

zo ervaart Pechtold al snel nadat hij houden, de partij moet professionaliseren. 
ders in debat gaat. Vanaf dat moment Vanaf 2007 wordt hier werk van gemaakt. De ideeënvorming, de mar- 
regelmaat brieven en e-mails met hele- keting, de fondsenwerving, de scouting en begeleiding van talent, zo 
[ij moet zelfs enige tijd beveiligd wor- ongeveer alles zal in de toekomst professioneler worden aangepakt. "Mijn 

klimaat dat sinds Pim Fortuyn in Ne- idee is dat als we bij de komende verkiezingen in 2009, 2010 en 2011 de 
tt tussen Pechtold en Wilders blijkbaar winst niet alleen willen behalen, maar ook willen vasthouden, wij de 
had ik geen tijd om stil te staan bij de partij een slag professioneler moeten organiseren", aldus partijvoorzitter 
chtold. "Inmiddels is het bekende Ne- Van Engelshoven. Regio's en afdelingen houden hun vrijheid en D66 
worden. ik accepteer dat als een nood- moet vooral ook 'die club van aardige mensen' blijven, maar mensen die 
p gezette tijden verbaasd over, en ook niet goed functioneren moeten worden aangesproken en gezamenlijke 
r geen tijd voor." De bedreigingen aan doelstellingen van de partij moeten voorop staan. "We moeten mensen 
koude kleren zitten. Net  als zijn oppo- ervan doordringen dat vrijwilligheid niet hetzelfde is als vrijblijvend- 
bewaakt wordt) ervaart Pechtold welk heid."125  
r veel dingen in het politieke debat is Eén van de eerste en direct zichtbare zaken die worden aangepakt, is 
En ik ben veel minder gevoelig voor de huisstijl van D66. De rommelige organisatie binnen D66 is in de voor- 
n vroeger. Maar dit soort dingen wen t gaande jaren ook zichtbaar geworden in het ontbreken van een duidelijke 

huisstijl. Partijvoorzitter Van Engeishoven: "We hadden wel tien ver- 
schillende logo's in gebruik, afdelingen hadden hun eigen logo's geknut- 

ONALISERING seld, er zat geen enkele lijn in de huisstijl."126  Ook de website van D66, 
het 'visitekaartje' van de partij, oogt al jaren rommelig en weinig profes- 

en D66 altijd een van de grote punten sioneel. Daarom wordt in het voorjaar van 2008 een geheel nieuwe huis- 
en heeft vrijwel ieder partijbestuur wel stijl geïntroduceerd. "Terug naar de essentie" is de gedachte achter de 
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sobere vormgeving van ontwerpbureau Lauwens & Grossouw. Het nieu- een incassobureau aan de deur gekregQ 
we D66-logo betekent ook een kostenbesparing, want het oude, meerkleu- te innen. 
rige logo was duurder in de uitvoering. Het logo wordt voortaan gevormd Dat lijken wellicht triviale dingen, 
door witte letters in groen vlak. De nieuwe slogan 'Volgens mij D66' als D66 is het belangrijk dat organisatc 
wordt in een zwarte balk weergegeven. Deze strakke vormgeving wordt energie kan worden besteed aan datgen 
overal in doorgevoerd, van de verkiezingsposters tot de website en van de politiek bedrijven. En zorgen dat ding 
flyers tot aankleding van de partijcongressen. Een jaar later ondergaat ook kleinste dingen, beseft partijvoorzitter 
de website van de partij een complete metamorfose. Eind 2009 zullen ook \\ oon  service leveren, zorgen dat de tel 
de websites van de regio's en afdelingen van D66 dezelfde vormgeving en en c-mails worden beantwoord, 
krijgen. Van Engelshoven: "Het nieuwe logo markeert voor mij wel het opgelost. We faciliteren veel, leveren  hi  
begin. Als er iets vanuit de landelijke partij kwam, ging men voorheen al gratis. De eerste vlaggen met het nieuw 
snel piepen. Maar de nieuwe huisstijl werd geaccepteerd en goed ontvan- dat helpt."  29  Daardoor worden centra 
gen. Er was een soort opluchting: eindelijk wordt er iets gedaan. Er was nomen regie vanuit het landelijk bestuu: 
dus ontvankelijkheid voor regie op dit soort dingen. Vanaf dat moment Al dat werk wordt overigens nog st( 
konden we ook wat steviger doorzetten met de professionalisering van de den Organisatie. De formatie van het 
organisatie."  27  wezenlijk veranderd sinds de laatste i 

Ook het landelijk bureau van D66 wordt professioneler georganiseerd. moet worden gedaan met ruim tien foi 
Op 1 februari 2008 treedt Robert Strijk aan als directeur van het landelijk tien medewerkers. 130 
bureau van D66. Van zijn voorgangster Aletta Hekker erft hij een partij- 
bureau dat in omvang weliswaar nog steeds bescheiden is, maar dat  eel'  DE CAMPAGNE IS 

stuk beter functioneert dan een paar jaar eerder. Het oude Landelijk Se- 
cretariaat, in 2003 omgedoopt tot Servicecentrum en eind 2004 tot Lande- Na de succesvolle eerste stappen in de: 
lijk Bureau, is vooral als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen eei, om de strategische en organisatorisch 
aantal malen gereorganiseerd. Daarbij is van de gelegenheid gebruik ge- verkiezingen in 2011 uit te zetten. In ee 
maakt om dienstverlening van het zenuwcentrum van de partij te verbete- de strijdvaardige titel 'De campagne is 
ren. Een 'ledenmanager' houdt zich permanent bezig met leden en afde- zich ten doel D66 zodanig te positioner 
lingen en beantwoordt allerhande vragen vanuit de partij. Een medewer- de Tweede Kamerverkiezingen (norm, 
ker 'marketing en communicatie' is verantwoordelijk voor alles wat met stantiële" winst boekt. Het streven is oi 
communicatie te maken heeft, van partijorgaan Democraat tot persvoor- cent van de stemmen te laten halen (w 
lichting. De technische ondersteuning en het content management van de zetels in de Tweede Kamer). Met dal 
website en het intranet is uitbesteed. De aanvankelijk ook uitbestede le- positie van vierde partij van Nederland 
denadministratie wordt sinds begin 2005 weer door het landelijk bureau ter is tweeledig: Het gedecimeerde D6 
uitgevoerd. Het destijds in gebruik genomen systeem is echter verouderd geworden en moet weer 'de kleinste v 
en voldoet niet aan de eisen die de partij eraan stelt. "Terugkijkend is er te moet groter worden dan GroenLinks di 
veel tijd en energie besteed aan een systeem dat onvoldoende past bij de 'V innen en D66 moet zorgen dat ze de p 
vraag van de partij", aldus scheidend directeur Hekker. "Er was echte, tij weer inneemt ten koste van de Chri 
geen tijd en geen geld beschikbaar om grote stappen te maken. „128 Maar  hug  in het strategisch plan is dan ook o 
eind 2007 is besloten om toch ook de ledenadministratie verder te profes cle regeringspartij. Niet dat regeren een 
sionaliseren. Daar wordt begin 2008 de laatste hand aan gelegd. De finafl het strategisch plan terecht, "regeringsi 
ciële administratie wordt nog wel extern gevoerd. De administratie is irl Politieke idealen te kunnen verwezenljl 
de loop der tijd behoorlijk op orde gebracht: er wordt meer gewerkt niet zich onderscheiden van "de schone hu 
automatische incasso van zowel de contributie als het entreegeld voor SP".132  Bovendien is D66 als potent 
congressen (acceptgiro's behoren tot het verleden) en wanbetalers hebbeil zowel voor andere politieke partijen, als 
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eau Lauwens & Grossouw. Het nieu 
,nbesparing, want het oude, meerkleu-
ng. Het logo wordt voortaan gevormd 
e nieuwe slogan 'Volgens mij D6 
ven. Deze strakke vormgeving wordt 
ezingsposters tot de website en van de 
ngressen. Een jaar later ondergaat ook 
te metamorfose. Eind 2009 zullen ode 
lingen van D66 dezelfde vormgeving 
ruwe logo markeert voor mij wel hei.  
Ice  partij kwam, ging men voorheen al 
ijl werd geaccepteerd en goed ontvan-
indeljk wordt er iets gedaan. Er va 
dit soort dingen. Vanaf dat moment 
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;rjk aan als directeur van het landelij Ic 
gster Aletta Hekker erft hij een partij-
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ervicecentrum en eind 2004 tot Lande-
van noodzakelijke bezuinigingen een 
-bij is van de gelegenheid gebruik ge-
enuwcentrum van de partij te verbee- 
h permanent bezig met leden en afde-
iragen vanuit de partij. Een medewer-
s verantwoordelijk voor alles wat met 
partijorgaan Democraat tot persvoor-

Lng en het content management van de 
d. De aanvankelijk ook uitbestede le- 
i 2005 weer door het landelijk bureau 
genomen systeem is echter verouderd 

partij eraan stelt. "Terugkijkend is er te 
n systeem dat onvoldoende past bij de 
end directeur Hekker. "Er was echter 
om grote stappen te maken. „128 Maar 

de ledenadministratie verder te profes-
8 de laatste hand aan gelegd. De finan-
extern gevoerd. De administratie is in 
gebracht: er wordt meer gewerkt met 

Je contributie als het entreegeld voor 
ot het verleden) en wanbetalers hebben 

DOORSTART 

een incassobureau aan de deur gekregen om de achterstallige contributie 
te innen. 

Dat lijken wellicht triviale dingen, maar voor een kleine organisatie 
als D66 is het belangrijk dat organisatorische zaken goed lopen, zodat de 
energie kan worden besteed aan datgene waar een politieke partij voor is: 
politiek bedrijven. En zorgen dat dingen goed lopen, zit 'm vaak in de 
kleinste dingen, beseft partijvoorzitter Van Engelshoven: "Je moet ge-
woon service leveren, zorgen dat de telefoon wordt beantwoord, dat brie-
ven en e-mails worden beantwoord, dat vragen uit afdelingen worden 
opgelost. We faciliteren veel, leveren hele pakketten aan, en we doen veel 
gratis. De eerste vlaggen met het nieuwe logo hebben we gratis verstrekt, 
dat helpt.  „129 

 Daardoor worden centraal genomen besluiten en de toege-
nomen regie vanuit het landelijk bestuur ook makkelijker geaccepteerd. 

Al dat werk wordt overigens nog steeds gedaan met een zeer beschei-
den organisatie. De formatie van het landelijk bureau is namelijk niet 
wezenlijk veranderd sinds de laatste inkrimping in 2003. Al het werk 
moet worden gedaan met ruim tien formatieplaatsen, verdeeld over der-
tien medewerkers. 130 

DE CAMPAGNE IS BEGONNEN 

Na de succesvolle eerste stappen in de reanimatie van de partij, is het tijd 
om de strategische en organisatorisch lijnen tot aan de Tweede Kamer-
verkiezingen in 2011 uit te zetten. In een strategisch plan, dat luistert naar 
de strijdvaardige titel 'De campagne is begonnen', stellen de democraten 
zich ten doel D66 zodanig te positioneren dat de partij bij de eerstvolgen-
de Tweede Kamerverkiezingen (normaal gesproken in 2011) een "sub-
stantiële" winst boekt. Het streven is om D66 in 2011 minimaal vijf pro-
cent van de stemmen te laten halen (wat goed zou zijn voor zeven a acht 
zetels in de Tweede Kamer). Met dat aantal willen de democraten de 
positie van vierde partij van Nederland heroveren. De gedachte daarach-
ter is tweeledig: Het gedecimeerde D66 is nu één van de kleine partijen 
geworden en moet weer 'de kleinste van de grote partijen' worden. D66 
moet groter worden dan GroenLinks door de vrijzinnige kiezers terug te 
winnen en D66 moet zorgen dat ze de positie van potentiële regeringspar-
tij weer inneemt ten koste van de ChristenUnie.'3  Een cruciale doelstel-
ling in het strategisch plan is dan ook om D66 te positioneren als potenti-
ele regeringspartij. Niet dat regeren een doel op zich wordt, maar, zo stelt 
het strategisch plan terecht, "regeringsdeelname is wel noodzakelijk om 
politieke idealen te kunnen verwezenlijken." Daarin willen de democraten 
zich onderscheiden van "de schone handenpolitiek van GroenLinks en 
Sp".132  Bovendien is D66 als potentiële regeringspartij interessanter, 
zowel voor andere politieke partijen, als voor de media en de kiezers. 
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D66-senator Gerard Schouw is ertegen om D66 al bij de komende verkie- san de jaren bewezen vaak een potenti 
zingen te positioneren als potentiële coalitiepartner. "Die fout maken we de eerste nieuwe politieke partij van na 
elke keer: zelfoverschatting", zegt hij bij de bespreking van het strate- aan de groep kleinere partijen die bij 133  gisch plan. En inderdaad, D66 profileren als een potentiële regerings- zijlijn staan. Van een als tijdelijk bed 
partij klinkt wel wat pretentieus voor een partij die nog steeds maar drie partijbestel tot ontploffing wilde breng 
Kamerzetels heeft. Maar kiezersonderzoek bevestigt dat de keuze van aewone' partij die regeringsmacht bes 
burgers om op de ene of de andere partij te stemmen, mede bepaald wordt seranderingen door te voeren. Voor ee 
door de coalitievorming na de verkiezingen. 134 D66 wordt in brede kring land vaak deelgenomen aan een regen 
gezien als een 'sympathieke' partij met aardige mensen. Kiezers zijn hei 1998 en 2003. Van de 45 jaar dat de pa 
vaak met de standpunten van de democraten eens en D66 vormt daarmee (38 procent) deel uitgemaakt van de reg 
een alternatief voor kiezers zowel 'links' als 'rechts'. Toch stemmen die Een andere doelstelling in het  strati  
kiezers vaak op een andere partij. Het potentieel van D66 is dus veel gro- liet 'campainable' maken van de visie e 
ter dan het percentage kiezers dat bij verkiezingen op de partij stemt. De ven er naar op deze vlakken meer geri 
democraten zijn al jarenlang de populairste 'tweede-keuspartij'. Onder- stelt het bestuur van D66, dat actief issi 
zoek wijst uit dat (vergeleken met andere partijen) bij D66 sprake is van zodat mensen D66 met een aantal hen 
"de grootste discrepantie tussen het enerzijds wel goede kans hebben We geloven dat een professionelere aa 
maar anderzijds weinig winnen." De democraten zijn "sinds jaar en dag te zijn", aldus het partijbestuur. Met ee 
een electorale mogelijkheid voor velen, maar van de realisatie van dia len de democraten de doelgroepen die 
mogelijkheid komt het kennelijk keer op keer maar bij een bescheiden gegaan weer aan de partij binden. Daa 
deel der kiesgerechtigden. 135 eerste instantie richten op hun klassiek 

Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk: deze kiezers weten niet wal geleide Nederlanders met een modaal 
de standpunten van D66 zijn (als ze zouden weten dat hun mening over- de globaal twintig en zestig jaar oud, 
een komt die van de democraten, zouden ze wellicht een andere keuze s(aan, jong (van geest), gedurfd en niet 
maken en wel op D66 stemmen) of deze kiezers stemmen liever op een Begrippen als zelfontplooiing, sociale 1 
partij waarvan ze denken dat die meer kans maakt in de regering te ko- nationaal gerichtheid zullen centraal sta 
men (lees: een grote partij). Uit kiezersonderzoek blijkt dat laatste: door- democraten zich op de vrijzinnige, kost 
slaggevend voor de vraag of kiezers ook daadwerkelijk op de partij van her de kern van het D66-electoraat vorrr 
hun voorkeur stemmen, is of de partij wel of niet "als serieuze coalitie- 
partner wordt gezien." Het gaat dus om "partijen die kans maken op rege- NIEUW El 
ringsdeelname versus partijen die daar geen kans op maken.  136  Ook voor 
de democraten is het van groot belang om zelf als potentiële regeringspar- Vanaf de verkiezingen in november 20 
tij te worden gezien. Uit een politicologisch onderzoek met verschillende ie reanimeren - en met succes. Er word 
(fictieve) scenario's voor coalitievorming bleek dat D66 een uitslag van San de partijorganisatie en voor het e 
7,5 procent haalde als er uitzicht was op regeringsdeelname tegen amper overwinning in 1994 staan de  democrat  
zes procent als regeringsdeelname onwaarschijnlijk was. 137 Uit datzelfde De negatieve spiraal van de afgelopen 1 
onderzoek blijkt dat zelfs als D66 voor de verkiezingen géén potentiële negatieve sfeer heeft plaatsgemaakt voo: 
coalitiepartij is, de verwachte coalitie toch van invloed is op de uitslag het voorjaarscongres op 19 maart 2008 
van D66. Als een rechtse coalitie van CDA en VVD voor de hand ligt, het zelfvertrouwen bij D66 begint teru 
dan verliest D66 tot tien procent van haar potentiële kiezers aan de VVD. Niemand denkt nog over het ophef 
Ligt een linkse coalitie van CDA, PvdA en GroenLinks voor de hand, dan Pechtold twee jaar eerder nog weggezel 
verliest D66 tot dertien procent van haar potentiële kiezers aan Groen hij - nota bene met een fractie van dri 
Links.  138  Die strategische overweging van kiezers maakt een partij als Oppositieleider. "Mensen herkennen ons 
D66 dus kwetsbaar. Aan de andere kant hebben de democraten in de loop redelijkheid," zegt partijleider Pechtol 
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gen om D66 al bij de komende ver1çi0  
Ie coalitiepartner. "Die fout maken \Ve 

hij bij de bespreking van het strate 
Drofileren als een potentiële regeriugs 
or een partij die nog steeds maar drie 

nderzoek bevestigt dat de keuze van 
partij te stemmen, mede bepaald wordt 
dezingen.'34  D66 wordt in brede kring 

met aardige mensen. Kiezers zijn het 
mocraten eens en D66 vormt daarmee 
'links' als 'rechts'. Toch stemmen die  

.-let potentieel van D66 is dus veel _,r0 ~  
bij verkiezingen op de partij stemt. De 
opulairste 'tweede-keuspartij'. Onder - 
andere partijen) bij D66 sprake is van 
iet enerzijds wel goede kans hebben 
)e democraten zijn "sinds jaar eii dag 
velen, maar van de realisatie van die 
ceer op keer maar bij een bescheiden 

mogelijk: deze kiezers weten niet wat 
e zouden weten dat hun mening over-
zouden ze wellicht een andere keuze 

)f deze kiezers stemmen liever op een 
neer kans maakt in de regering te ko-
Izersonderzoek blijkt dat laatste: door-
rs ook daadwerkelijk op de partij i  an  

artij wel of niet "als serieuze coalitie-
om "partijen die kans maken op tege-

laar geen kans op maken."'  36  Ook voor 
ing om zelf als potentiële regeringspar-
aologisch onderzoek met verschillen cie 
orming bleek dat D66 een uitslag van  
vas  op regeringsdeelname tegen amper 
onwaarschijnlijk was.  137  Uit datzelfde 
voor de verkiezingen géén potentiële 

Litie toch van invloed is op de uitslag 
van CDA en VVD voor de hand ligt, 
in haar potentiële kiezers aan de  VV  D. 
pvdA en GroenLinks voor de hand, dan 
ru haar potentiële kiezers aan Groem 
ging van kiezers maakt een partij als 
kant hebben de democraten in de loop  

van de jaren bewezen vaak een potentiële regeringspartij te zijn. D66 was 
de eerste nieuwe politieke partij van na 1960 die zich wist te ontworstelen 
aan de groep kleinere partijen die bij de machtsvorming altijd aan de 
zijlijn staan. Van een als tijdelijk bedoelde beweging die het bestaande 
partijbestel tot ontploffing wilde brengen ontwikkelde D66 zich tot een 
gewone' partij die regeringsmacht beschouwt als middel om de gewenste 

veranderingen door te voeren. Voor een kleinere partij heeft D66 opval-
lend vaak deelgenomen aan een regeringscoalitie: in 1972, 1981, 1994, 
1998 en 2003. Van de 45 jaar dat de partij bestaat, heeft ze zeventien jaar 
(38 procent) deel uitgemaakt van de regering. 

Een andere doelstelling in het strategisch plan van de democraten is 
liet 'campainable' maken van de visie en standpunten van D66. "We stre-
ven er naar op deze vlakken meer gericht en doeltreffend te werken," zo 
stelt het bestuur van D66, dat actief issue  ownership  wil zien te bereiken, 
zodat mensen D66 met een aantal herkenbare thema gaan identificeren. 
"We geloven dat een professionelere aanpak ons kan helpen succesvoller 
te zijn", aldus het partijbestuur. Met een heldere, "frisse" marketing wil-
len de democraten de doelgroepen die de afgelopen jaren verloren zijn 
gegaan weer aan de partij binden. Daarbij zullen de democraten zich in 
eerste instantie richten op hun klassieke achterban: doorgaans hoger op-
geleide Nederlanders met een modaal of bovenmodaal inkomen, tussen 
de globaal twintig en zestig jaar oud, mensen die "midden in het leven 
staan, jong (van geest), gedurfd en niet bang om een mening te hebben". 
Begrippen als zelfontplooiing, sociale betrokkenheid, openheid en inter-
nationaal gerichtheid zullen centraal staan.  139  Met deze insteek richten de 
democraten zich op de vrijzinnige, kosmopolitische kiezers die van ouds-
her de kern van het D66-electoraat vormen. 

NIEUW ELAN 

Vanaf de verkiezingen in november 2006 is alles op alles gezet om D66 
te reanimeren - en met succes. Er wordt hard gewerkt aan het versterken 
van de partijorganisatie en voor het eerst sinds de laatste verkiezings-
overwinning in 1994 staan de democraten in de opiniepeilingen op winst. 
De negatieve spiraal van de afgelopen twaalf jaar lijkt doorbroken en de 
negatieve sfeer heeft plaatsgemaakt voor optimisme over de toekomst. Op 
het voorjaarscongres op 19 maart 2008 in Rotterdam, wordt zichtbaar dat 
het zelfvertrouwen bij D66 begint terug te komen. De partij bloeit op. 
Niemand denkt nog over het opheffen van D66. Werd Alexander 
Pechtold twee jaar eerder nog weggezet als 'kereltje Pechtold', nu wordt 
hij - nota bene met een fractie van drie personen - alom gezien als dé 
oppositieleider. "Mensen herkennen ons weer als partij van de nuance, de 
redelijkheid," zegt partijleider Pechtold in zijn congrestoespraak. Het 
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centrale thema in zijn congrestoespraak is het antwoord dat Pechtold wil code, een zinloos paddoverbod, geen 
bieden op de tendensen van extremisme en populisme: niet in je vrije tijd, scheiden duur en 

elkaar eens bent, vruchtbaarheidsond 
"De vrijheid van het individu, het vrije woord en initiatief, de grond- overtijdbehandeling moet onder de 
rechten. Het zijn deze waarden die in de verdrukking komen in een moraal, een appèl tegen een pornofi 
periode van nieuw conservatisme, collectivisme en populisme, zelfs krijgen, liefst langer aan de borst. De 
extremisme zowel links als rechts van ons in het politieke spectrum. ik Bos, Balkenende en Rouvoet komen 
zie bange politici. Bange politici, die ons aanpraten dat we in crisis kamer, de rookkamer, de kinderkamer, 
verkeren en daarbij een verwrongen toekomstbeeld schetsen, waarin uw bovenkamer. Bij de start heb ik g 
islamisering van onze samenleving slechts een kwestie is van tijd. Zij net'. ik heb het lang volgehouden. I 
wanen en woelen in hun eigen waanbeeld. Ja, er zijn problemen. En heeft ons vanzelf vóór de troepen ge 
voor veel mensen zijn dat dagelijkse zorgen. We gaan er soms te mak- niet meer komen. Hun agenda voor d 
keljk aan voorbij dat mensen vervreemd raken in hun eigen leefom- samen niksen. Het initiatief zal van c 
geving. Omdat hun straat hun straat niet meer is, omdat de school van alternatief. Wij werken op dit momer 
hun kinderen de vertrouwde school niet meer is, omdat ze allochtone tegen extremisme en populisme. We 
vrouwen in huis opgesloten zien. Dat mensen boos zijn, wanneer ze raliserend kabinet. En we hebben onze 
voor de zoveelste keer bestolen worden, hangjongeren hun portiek be- 
vuilen, relschoppers trams en wijken onveilig maken, homo's in elkaar klaar Pechtold waarschuwt ook: "Het g 
geslagen worden. Maar vervreemding is er ook bij nieuwkomers, die overmoed."°'2  Want de partij is er nog l 
vanuit een flinke achterstand, en dus vanaf de onderste tree, met vallen ook zijn, het herstel van de vereniging 
en opstaan een bestaan proberen op te bouwen. En dan stuklopen op als het landelijk bestuur van de partij e 
vooroordelen. Die keer op keer gekwetst worden door de tendentieuze, afdelingen in het land. 
rellerige manier waarop ze op één hoop worden gegooid met de exces- 
sen van hun religie. Soms de reden waarom ze hier juist naar toe zijn ZORGEN OM LOKALE F 
gekomen. Laten we er niet gemakkelijk over doen. Dit is de realiteit. 
die mensen, autochtoon en allochtoon, elke dag ervaren. Deze realiteit liet gebrek aan Organisatie binnen D6 
erkennen, erover praten, kan het begin zijn van een vergelijk, tussen lokaal niveau voelen. De partij heeft ce 
twee nu nog aparte werelden, Die, hoe dan ook, tot elkaar veroordeeld waar genoeg mensen actief zijn, maar 
zijn, Voor een werkbare toekomst. Laten we wat meer ontspannen slechts een handjevol actieve leden heb] 
omgaan met cultuurverschillen binnen onze samenleving. Integratie draaiende gehouden door een kleine gro 
gaat niet pijnloos, integratie leidt tot botsingen in de samenleving. Dal gemeenten zijn in de afgelopen jaren a 
is een normaal proces, dat zijn beloop moet hebben. We kunnen zon- oldoende animo. Omdat een po1itiek 
der bange politici, die met sombere visioenen mensen de stuipen op niveau zichtbaar kan maken, wil het lan 
het lijf jagen, die er belang bij hebben dat tegenstellingen worden op- in het versterken van de infrastructuur 
geklopt. Die benoemen, maar niet bouwen. ik zeg het opnieuw: de klein zijn om organisatorisch en financ 
overheid heeft hier een beperkte rol. We mogen eisen dat mensen zich \vater kunnen houden, moeten onderste 
aan onze wetten houden. We mogen eisen dat ze werken of leren. dreigen te verdwijnen, wil het bestuur c 
Maar dat is het dan ook. De rest moet uit mensen zelf komen. „140 democraten in maart 2010 met een ve 

raadsverkiezingen meedoen. 
Ook het moralisme van het kabinet-Balkenende  IV  moet het ontgelden: Met het oog op die verkiezingen in 

van D66 begin 2008 de stand van zaker 
"Het kabinet Balkenende, Bos en Rouvoet morrelt kleinzielig aan vrij- Van de partij. Op basis van deze inver 
zinnige verworvenheden. We winkelen te veel op zondag, een media- conclusie dat de slagkracht van D66 o 
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)raak is het antwoord dat Pechtold wil code, een zinloos paddoverbod, geen joint, als agent of soldaat ook 
isme en populisme: niet in je Vrije tijd, scheiden duur en omslachtig, zelfs als je het met 

elkaar eens bent, vruchtbaarheidsonderzoek met stamcellen stagneert, 
t Vrije woord en initiatief, de grond- overtijdbehandeling moet onder de Abortuswet, lessen in seksuele 
die in de verdrukking komen in een moraal, een appèl tegen een pornofilm, we moeten meer kinderen 
e, collectivisme en populisme, zelfs krijgen, liefst langer aan de borst. De moraliserende overheid is terug. 
van ons in het politieke spectrum. l  Bos, Balkenende en Rouvoet komen in de spreekkamer, de televisie- 

i, die ons aanpraten dat we in crisis kamer, de rookkamer, de kinderkamer, de slaapkamer, het liefst ook in 
[gen toekomstbeeld schetsen, waarin uw bovenkamer. Bij de start heb ik gezegd: 'wij staan naast dit kabi- 
ig slechts een kwestie is van tijd. Zij net'. ik heb het lang volgehouden. Maar stilstand in die gelederen 
vaanbeeld. Ja, er zijn problemen. En heeft ons vanzelf vóór de troepen geplaatst. Van dit kabinet zal het 
kse zorgen. We gaan er soms te mak- niet meer komen. Hun agenda voor de toekomst is leeg. Samen leven, 
rvreemd raken in hun eigen leefonD- samen niksen. Het initiatief zal van ons moeten komen. Wij zijn het 
aat niet meer is, omdat de school van altematief. Wij werken op dit moment langs drie lijnen. We vechten 
Dol niet meer is, omdat ze allochtone tegen extremisme en populisme. We zijn het alternatief voor een mo- 
r. Dat mensen boos zijn, wanneer ze raliserend kabinet. En we hebben onze eigen agenda. „141 
vorden, hangjongeren hun portiek ha- 
ken onveilig maken, homo's in elkaar Maar Pechtold waarschuwt ook: "Het grootste gevaar dat ons bedreigt, is  
riding  is er ook bij nieuwkomers, die overmoed."  42  Want de partij is er nog lang niet. Hoe positief de peilingen 
dus vanaf de onderste tree, met val len ook zijn, het herstel van de vereniging D66 is nog erg wankel, zo blijkt 
op te bouwen. En dan stuklopen op als het landelijk bestuur van de partij een rondgang maakt langs de D66- 

ekwetst worden door de tendentieuze, afdelingen in het land. 
a hoop worden gegooid met de exces- 
ten waarom ze hier juist naar toe zijn ZORGEN OM LOKALE D66-AFDELINGEN 

ikkelijk over doen. Dit is de realiteit, 
itoon, elke dag ervaren. Deze realiteit Het gebrek aan Organisatie binnen D66 laat zich van oudsher vooral op 
t begin zijn van een vergelijk, tussen lokaal niveau voelen. De partij heeft een aantal grote, actieve afdelingen 
e, hoe dan ook, tot elkaar veroordeeld waar genoeg mensen actief zijn, maar er zijn ook veel afdelingen die 
.nst. Laten we wat meer ontspannen slechts een handjevol actieve leden hebben. Sommige afdelingen worden 
binnen onze samenleving. Integratie draaiende gehouden door een kleine groep 'oude getrouwen' en in diverse 
t tot botsingen in de samenleving. Dat gemeenten zijn in de afgelopen jaren afdelingen verdwenen wegens on- 
)eloop moet hebben. We kunnen zon- voldoende animo. Omdat een politieke partij zich juist ook op lokaal 
bere visioenen mensen de stuipen op niveau zichtbaar kan maken, wil het landelijk bestuur van D66 investeren 
ebben dat tegenstellingen worden op- in het versterken van de infrastructuur van de partij. Afdelingen die te 
riet bouwen. ik zeg het opnieu\v: de klein zijn om organisatorisch en financieel zelfstandig het hoofd boven 
rol. We mogen eisen dat mensen zich oater kunnen houden, moeten ondersteuning krijgen en waar afdelingen 
nogen eisen dat ze werken of leren. dreigen te verdwijnen, wil het bestuur concrete hulp bieden. Zo willen de 
moet uit mensen zelf komen. „14

() 
 democraten in maart 2010 met een versterkte partij aan de gemeente- 

raadsverkiezingen meedoen. 
t-Balkenende  IV  moet het ontgelden: Met het oog op die verkiezingen inventariseert het landelijk bestuur 

van D66 begin 2008 de stand van zaken bij de dertig grootste afdelingen 
i Rouvoet morrelt kleinzielig aan vr l - van de partij. Op basis van deze inventarisatie komt het bestuur tot de 
.nkelen te veel op zondag, een media- conclusie dat de slagkracht van D66 op lokaal niveau zorgwekkend is. 
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Het oordeel over de afdelingen varieert van "afdelingsbestuur heeft geen nis van het landelijk bestuur en landel 
ideeën" (Dordrecht) tot "geen potentie" (Westland) en van "slecht functi- kelijk en harde ingrepen worden daar] 
onerende fractie, geen bestuur" (Haarlem) tot "moet als verloren worden moeizorg geweest", zegt Van Engelsh 
beschouwd" (Heerlen). Van de dertig grootste D66-afdelingen worden er sommige plaatsen ook wel de confrou 
zeven aangeduid met de kleur groen: Breda, Den Haag, Deventer, Gro- gen waar het evident was dat het ge 
ningen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Utrecht. Deze afdelingen draai- Soms moesten we ook zeen: er m0 

6  en goed, hebben zowel een gemeenteraadsfractie als een afdelingsbestuur, [)at was soms moeilijk." De mees 
beschikken over een potentieel aan leden en kunnen in principe zeifstan- landelijk bestuur in Roosendaal. Daar I  
dig  de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 organiseren. Acht van de van de lijsttrekker. De zittende fractie 
dertig afdelingen worden aangeduid met oranje: Alkmaar, Almere, Am- ]oren, maar legt zich daar niet bij ne 
sterdam, Apeldoom, Delft, Leiden, Rotterdam en Zoetermeer. Deze afde- lingsbestuur treedt af en de gekozen li 
lingen functioneren wel, maar kennen enkele onzekere factoren. De ging.'47  Volgens het landelijk bestuur 
'oranje afdelingen' hebben enige steun nodig om klaar te zijn voor de stig, dat het schade toebrengt aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In de categorie rood vallen de geen mogelijkheden ziet om het cor 
afdelingen die echt een probleem hebben en de gemeenteraadsverkiezin- maakt het bestuur gebruik van de ulti 
gen niet (of met grote moeite) op eigen kracht halen. Maar liefst veertien aan de gemeenteraadsverkiezingen me 
van de dertig grootste D66-afdelingen vallen in deze groep en hebben een zware beslissing, een heel moeilij 
actieve ondersteuning nodig: Amersfoort, Arnhem, Dordrecht, Eindho- wel de ultieme consequentie als je  kw  
ven, Emmen, Enschede, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Den Bosch, eniging."148  
Sittard/Geleen, Westland, Zaanstad en Zwolle. Kortom: twee jaar voor de In de loop van 2009 lijkt het tij te] 
gemeenteraadsverkiezingen lopen slechts acht van de dertig grootste en een jaar voor de gemeenteraadsverl< 
D66-afdelingen naar behoren. In bijna de helft van de afdelingen is de niveau een stuk beter voor. Alleen de 
situatie echt zorgelijk. Van de dertig hebben er negen geen of een niet doende van de grond en de afdelinge 
functionerend afdelingsbestuur. 143 nog aangeduid als "aandachtsafdelinge 

De bevindingen komen hard aan. Partijvoorzitter Van Engelshoven: een jaar eerder nog als 'probleemgev 
"Daar schrokken we enorm van. Het was heel zorgelijk.  „144  Het landelijk nieuwe mensen en nieuwe energie a 
bestuur beseft dat het noodzakelijk is om wat aan situatie te gaan doen. meenteraadsverkiezingen gewerkt. 
Want "D66 moet haar aantal gemeenteraadsleden in het land in 2010 
verdubbelen en terugkeren in raden waaruit de partij verdwenen is," heep TALENTSCOUTING 
Van Engelshoven tijdens het voorjaarscongres in Rotterdam gezegd. "We 
beseften dat we er veel meer bovenop moesten gaan zitten", zegt de par- in de opiniepeilingen stijgt D66 in de 
tijvoorzitter achteraf "We moeten veel meer in gesprek gaan. Weten wie tig zetels. De sterke groei van de patti.  
de kandidaat-lijsttrekkers zijn, hebben ze überhaupt wel een kandidaat- ook risico's aan. Zo trekt een partij 
lijsttrekker, is er een functionerend afdelingsbestuur, kunnen ze alle aan, mensen die hopen snel carrière te 
commissies bemensen?" In partijblad Democraat toont Van Engelshoven de partij willen gebruiken als vehikel 
zich hoopvol gestemd: "Er zijn veel gemeenten waar het prima gaat en e De democraten doen er daarom versta] 
met veel passie wordt gewerkt aan het in de praktijk brengen van onze tegenwoordigers en bestuurders zorgv 
ideeën. We zijn ook op plaatsen geweest waar het vuur echt nieuw leven de electorale ambities van de democra 
ingeblazen moet worden. ik heb er vertrouwen in dat het ons zal lukken wel voldoende en gekwalificeerde ni 
om, met een echte gezamenlijke inspanning, ook daar de boel weer op te Tweede Kamer, Eerste Kamer, genie 
bouwen."  45  Als je mag afgaan op de hiervoor aangehaalde conclusie die gaan innemen. Die mensen, zo stellei 
het landelijk bestuur naar aanleiding van de inventarisatie trekt, wacht bet 2007 onvoldoende.  150  De komende  jai  
bestuur in sommige afdelingen een loodzware taak. Intensieve bemoele- den gezocht naar nieuw talent en zull 
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rieert van "afdelingsbestuur heeft green  nis van het landelijk bestuur en landelijk bureau van de partij is noodza- 
:ntie" (Westland) en van "slecht functi. kelijk en harde ingrepen worden daarbij niet geschuwd. "Het is veel be- 
laarlem) tot "moet als verloren worden ,noeizorg geweest", zegt Van Engelshoven terugkijkend. "En we zijn op 
tig grootste D66-afdelingen worden er sommige plaatsen ook wel de confrontatie aangegaan. Er waren afdelin- 
en: Breda, Den Haag, Deventer, Gro- gen waar het evident was dat het gewoon niet meer goed ging komen. 
rnrg en Utrecht. Deze afdelingen draai- Soms moesten we ook ze 

96 
 en: er moet ruimte komen voor nieuw bloed. 

iteraadsfractie als een afdelingsbestuur, Dat was soms moeilijk." De meest vergaande interventie pleegt het 
i leden en kunnen in principe zelfstan landelijk bestuur in Roosendaal. Daar is ruzie ontstaan over de verkiezing 
i van 2010 organiseren. Acht van de  an  de lijsttrekker. De zittende fractievoorzitter heeft die verkiezing ver- 
id  met oranje: Alkmaar, Almere. Am- [oren, maar legt zich daar niet bij neer. Het conflict escaleert, het afde- 
,Rotterdam en Zoetermeer. Deze afde- lingsbestuur treedt af en de gekozen lijsttrekker doet aangifte van bedrei- 
:ennen enkele onzekere factoren. De ging.147  Volgens het landelijk bestuur is de situatie in Roosendaal zo  ern  
steun nodig om klaar te zijn voor cie stig, dat het schade toebrengt aan de partij als geheel. Omdat het bestuur 
010. In de categorie rood vallen de geen mogelijkheden ziet om het conflict in Roosendaal op te lossen, 
hebben en de gemeenteraadsverkiezin- maakt het bestuur gebruik van de ultieme sanctie: de afdeling mag niet 
eigen kracht halen. Maar liefst veertien aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Van Engeishoven: "Dat was 
Lngen vallen in deze groep en hebben een zware beslissing, een heel moeilijk besluit om te nemen, maar het is 
ersfoort, Arnhem, Dordrecht, Eindho- wel de ultieme consequentie als je kwaliteitseisen gaat stellen aan je ver- 
Haarlemmermeer, Heerlen, Den Bosch, eniging."48  
I en Zwolle. Kortom: twee jaar voor de In de loop van 2009 lijkt het tij te keren. Een jaar na de inventarisatie 

slechts acht van de dertig grootste en een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen staat de partij er op lokaal 
bijna de helft van de afdelingen is de niveau een stuk beter voor. Alleen de afdeling Westland komt nog onvol- 
rtig hebben er negen geen of een niet doende van de grond en de afdelingen in Zwolle en Dordrecht worden 

nog aangeduid als "aandachtsafdelingen.  „149  In veel andere afdelingen die 
ian. Partijvoorzitter Van Engelsboven: een jaar eerder nog als 'probleemgeval' werden bestempeld, wordt met 
let was heel zorgelijk."  44  Het landelijk nieuwe mensen en nieuwe energie aan de voorbereidingen van de ge- 
k is om wat aan situatie te gaan doen. meenteraadsverkiezingen gewerkt. 
rneenteraadsleden in het land in 2010 
n waaruit de partij verdwenen is." heeft TALENTSCOUTING EN OPLEIDING 

jaarscongres in Rotterdam gezegd. "We 
nop moesten gaan zitten", zegt  dc  par- In de opiniepeilingen stijgt D66 in de loop van 2008 naar meer dan  twin- 
veel meer in gesprek gaan. Weten wie tig zetels. De sterke groei van de partij is natuurlijk mooi, maar er kleven 

bben ze überhaupt wel een kandidaat- ook risico's aan. Zo trekt een partij die op winst staat 'gelukszoekers' 
end afdelingsbestuur, kunnen ze alle aan, mensen die hopen snel carrière te kunnen maken en de snel groeien- 
lad  Democraat toont Van Engeishoven de partij willen gebruiken als vehikel om een mooie positie te verwerven. 
ei gemeenten waar het prima gaat en er De democraten doen er daarom verstandig aan om toekomstige volksver- 
in het in de praktijk brengen van onze tegenwoordigers en bestuurders zorgvuldig te selecteren. Bovendien: als 
eweest waar het vuur echt nieuw leven de electorale ambities van de democraten worden gehaald, moet de partij 
r vertrouwen in dat het ons zal lukken \vel voldoende en gekwalificeerde mensen hebben die de zetels in de 

nspanning, ook daar de boel weer Op te Tweede Kamer, Eerste Kamer, gemeenteraden en Europees Parlement 
, de hiervoor aangehaalde conclusie die gaan innemen. Die mensen, zo stellen de democraten vast, zijn er anno 
ng van de inventarisatie trekt, wacht het 2007 onvoldoende.  150  De komende jaren zal dan ook actief moeten  wor- 
n  loodzware taak. Intensieve bemoeie den gezocht naar nieuw talent en zullen potentiële volksvertegenwoordi- 
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gers en bestuurders moeten worden geselecteerd en opgeleid. Het organi- 
seren van scouting en training van talent was ook één van de aanbevelin- 
gen van de commissie-Groenman (2007) en die aanbeveling wordt in het 
najaar van 2008 uitgevoerd. Dan gaat namelijk een scoutingcommissie 
aan het werk, onder leiding van Arjen van Gils, de gemeentesecretaris in 
Rotterdam. Ook partijvoorzitter Van Engelshoven, de directeur van het 
partijbureau Robert Strijk en Eerste Kamerlid Gerard Schouw maken deel 
uit van de scoutingcommissie. De commissie heeft de taak om "kandida-
ten voor gezichtsbepalende functies te scouten en te selecteren". Het doel 
is vijftig potentiële kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer en 
Europees Parlement te vinden, alsmede een groep van zestig potentiële 
wethouders voor de grote steden en kandidaten voor bestuursfuncties. In 
de loop van 2009 wordt ook gestart met een serie voorlichtingsbijeen-
komsten voor mensen die geïnteresseerd zijn om gemeenteraadslid te 
worden. Zij worden geïnformeerd over wat het raadslidmaatschap inhoudt 
en wat het betekent om D66-raadslid te zijn. Deze voorlichting moet 
mensen enthousiast maken voor het raadswerk. In het najaar van 2009 
volgen trainingen voor kandidaat-raadsleden, zoals debattraining, onder-
handelingsvaardigheden en omgang met de pers, onderhandelingen. 151 
Ook zijn er gerichte trainingen voor kandidaat-bestuursleden in de grote 
afdelingen, debattrainingen voor lijsttrekkers, cursussen onderhande-
lingsvaardigheden en masterciasses campagnevoeren. Het programma 
Route 66 richt zich ten slotte op het ontwikkelen van jong talent op de 
langere termijn. '52  D66 wil door het professionaliseren van de selectie 
van potentiële kandidaten de kwaliteit kanaliseren. Dit is volledig nieuw 
voor D66, erkent ook partijvoorzitter Van Engelshoven: "Voorheen was 
er minder centrale regie en de selectie van mensen berustte regelmatig op 
toeval. We gaan nu systematischer en proactief op zoek naar mensen en 
duidelijker selecteren op kwaliteit. Het moet een wervings- en selectie-
proces worden dat zorgvuldig, zuiver en transparant is."  53  

Na een oproep in partijorgaan Democraat melden meer dan honderd 
kandidaten zich bij de scoutingcommissie aan. Dit zullen er uiteindelijk 
zelfs 235 worden, genoeg om de hele Tweede èn Eerste Kamer geheel 
met D66'ers te vullen.  154  Voor de scoutingcommissie is de individuele 
kwaliteit van kandidaten natuurlijk belangrijk, maar de commissie kijkt 
ook naar de samenstelling van te vormen team voor bijvoorbeeld de 
Tweede Kamerfractie. In zo'n fractie moeten immers verschillende des-
kundigheden aanwezig zijn en ook moet er een balans zijn in de verdeling 
man/vrouw en jong/oud. Van Gils: "Voor de Tweede Kamer is het be-
langrijk om een veelzijdig team te hebben. We weten straks waarin we 
ruim zitten en waarnaar we nog op zoek moeten.tu  Partijvoorzitter Val, 
Engelshoven heeft hier in 2007 al op gewezen toen het stemadvies op de 
schop ging. De scoutingcommissie ligt in het verlengde hiervan en onder- 
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eselecteerd en opgeleid. Het organi- streept de meer centrale aansturing van de selectie van kandidaat..  

dent  was ook één van de aanbevelui- volksvertegenwoordigers voor D66. Het contrast met de ultrademocrati- 

007) en die aanbeveling wordt in het sche manier waarop de democraten dat in het verleden deden, is groot. 

aai namelijk een scoutingcommissie Kandidaten die in aanmerking willen komen voor het scouting- en 

n van Gils, de gemeentesecretaris in opleidingstraject moeten solliciteren bij het partijbureau in Den Haag. 

a Engeishoven, de directeur van het Daar vindt een eerste selectie plaats, waarna de kandidaten worden  on- 

Kamerlid Gerard Schouw maken deel derworpen aan een  assessment  door een extern bureau. Ten slotte moeten 

)mmissie heeft de taak om "kandi(ka- de kandidaten voor de scoutingcommissie verschijnen. Doordringen tot 

te scouten en te selecteren". Het doel bet selecte gezelschap aan politiek talent is dus niet eenvoudig. Maar wie 

de Tweede Kamer, Eerste Kamer en de eerste drie hordes in deze voor D66 unieke professionaliseringsslag 

iede een groep van zestig potentiële heeft genomen, kan in het voorjaar van 2009 aan het opleidingstraject 

kandidaten voor bestuursfuncties In beginnen. De groep high  potentials  vormt vanaf dat moment een 'scha- 

rt met een serie voorlichtingsbij een- duwfractie', waarin ze onder begeleiding van de scoutingscommissie en 

sseerd zijn om gemeenteraadslid te een werving- en selectiebureau worden getest en klaargestoomd voor het 

ier wat het raadslidmaatschap inhoudt 'echte werk'. De schaduwfractie van 35 potentiële Kamerleden komt  

slid  te zijn. Deze voorlichting moet iedere paar weken bijeen en functioneert als ware het een echte fractie. Ze 

t raadswerk. In het najaar van 20(1)9 discussiëren over actuele politieke thema's, bouwen dossierkennis op en 

iadsleden, zoals debattraining, onder- worden door een begeleidingscommissie beoordeeld op een reeks van 

met de pers, onderhande1ingen.1  vaardigheden die voor de functie van Tweede Kamerlid van belang zijn. 

r kandidaat-bestuursleden in de grote Aan het eind van 2009 vindt een nadere selectie plaats en horen de kandi- 

lijsttrekkers, cursussen onderhande- daat-Kamerleden wie er doorgaan en wie niet.  15  Deelname aan de scha- 

S campagnevoeren. Het programma duwfractie garandeert geen hoge plaats op de kandidatenlijst, uiteindelijk 

t ontwikkelen van jong talent op de is het aan de leden van de partij om de kandidatenlijst vast te stellen en 

et professionaliseren van de selectie ook andere belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen. Maar, zo zegt 

;eit kanaliseren. Dit is volledig nieuw partijvoorzitter Van Engelshoven: "Die schaduwfractie zit daar natuurlijk 

er Van Engeishoven: "Voorheen was 
157  niet voor niets." 
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"Het gaat erom welk perspectief wint. Stilstand tegenover ambitie. Restauratie 
tegenover hervorming. Durf tegenover angst. Openheid tegenover geslotenheid. 
Inc/us iviteit tegenover verdeeldheid. Het redelijk alternatief tegenover het onre-
delijk alternatief" (Alexander Pechtold op het voorjaarscongres in 2009)  

II  

Aan de vooravond van het veertigjarig bestaan van D66 in 2006 en de 
Tweede Kamerverkiezingen die in november van dat jaar zouden worden 
gehouden, stond D66 er ronduit beroerd voor. Het imago van D66 was 
ernstig aangetast door een reeks van strategische en tactische fouten. 
Kiezers waren om verschillende redenen het vertrouwen in de partij kwijt 
geraakt: de deelname aan het centrumrechtse kabinet-Balkenende  II,  de 
mislukte democratiseringsvoorstellen, het Uruzgan-debat. De partij 
kampte met een geloofwaardigheidsprobleem, regeringsdeelname was te 
lang boven het partijbelang gesteld en de merknaam D66 was besmet. Na 
tien verkiezingsnederlagen in twaalf jaar wist de partij nog maar twee 
procent van de kiezers te trekken en verkeerde D66 voor de derde keer in 
haar geschiedenis in een electorale crisis. Hoe anders is de situatie drie 
jaar later. De partij die in 2006 op het punt stond klinisch dood te worden 
verklaard (D66 stond in de peilingen op nul zetels), is bezig met derde 
wederopstanding in haar bestaan, onder aanvoering van een nieuwe, ge-
dreven partijleider, die door vriend en vijand wordt geroemd om zijn 
parlementaire werk. Niemand heeft het meer over de avond van Van 
Thijn en het aftreden van  Thom  de Graaf. Of over het Uruzgandebat en 
het vertrek van Boris Dittrich. Of over de felle strijd om het lijsttrekker-
schap tussen Pechtold en Van der Laan. Drie jaar nadat de strijd om het 
leiderschap van D66 werd beslist in het voordeel van Pechtold, straalt 
D66 weer eenheid, zelfvertrouwen en optimisme uit. 
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Dat resulteert ook in een stijging in de kiezersgunst. Veel kiezers lijken verkeerde strategische keuzes maker 

bereid te zijn D66 een nieuwe kans te geven. In 2009 stijgen de democra- electorale afstraffing. Als oppositiepi 

ten in de peilingen van Maurice de Hond naar 26 zetels, waarmee D66 de gebonden aan coalitieakkoorden kan 

tweede partij van Nederland zou worden. Volgens een peiling van De fractie' het eigen D66-geluid laten h 

Hond in juli van dat jaar is Pechtold bij de kiezers zelfs de favoriete kan- compromissen te worden verdedigd. I 

didaat voor het premierschap.2  De democraten moeten zich echter niet deze rol altijd op haar best is. Denk 

rijk rekenen. Begin jaren negentig stond D66 in de peilingen op dertig leiding van Hans van Mierlo oppo 

zetels en werd er al gespeculeerd of Hans van Mierlo de volgende pre- Lubbers en daarmee basis legde voor 

mier van Nederland zou worden. Maar de peilingen voor D66 worden 24 zetels in 1994. Maar wat gebeurt c 

doorgaans geen werkelijkheid. Dat beseft partijleider Pechtold ook. Op bij de formatie van een nieuw kabin 

het voorjaarscongres in 2008 heeft hij het belang van peilingen nog gere- ervaring mee - en niet bepaald goede. 

lativeerd: "Peilingen zijn maar peilingen, ze gaan omhoog, ze gaan om- dat de lessen uit deze ervaringen niet 

laag, en weer omhoog. Soms de één omlaag en de ander omhoog. „3 Maat voor regeringsdeelname zich voordo 

achteraf geeft Pechtold toe dat de almaar stijgende peilingen hem behoor- ven zijn. Vooralsnog zijn de signalen 

lijk nerveus hebben gemaakt. "Op een gegeven moment gingen de peilin- geleden worden er binnen D66 geer 

gen naar 26 zetels. In de zomer van 2009 scoorde ik hoger dan Bos ah gevoerd. De partij maakt een professi 

toekomstig premier! Het liep uit de hand, we hadden er geen grip meet aan alles: er wordt serieus werk gema 

op", vertelt Pechtold terugkijkend. De D66-leider vindt het moeilijk om nieuw talent, het communicatiebeleic 

aan het verwachtingspatroon te voldoen. "Dat waren de momenten dat ik wordt veel energie gestoken in kaderv 

dacht: hoe moeten we dit gaan managen? Het was prachtig, maar ik kon se van buiten de partij betrokken bij c 

de groei niet meer beheersen. Dat vond ik echt een heel moeilijke perio- punten van de partij (de vijf 'richtinl 

de." De aandacht die de media voor de democraten hebben, is recht even- om de partij ook programmatisch van 

redig met de stijgende peilingen en alles wat Pechtold zegt, doet er ineens Misschien nog wel belangrijker th 

toe. Pechtold: "Het was  keeping  up  appearances.  In de peilingen stonden dat D66 er in twee jaar tijd 6.000 nieu 

we op 26 zetels, maar we liepen nog steeds met z'n drieën van  commis-  al in 2008 heeft D66 twintig procent 

sievergadering naar commissievergadering.
«  008haddepartij 10.357 leden, op 31 

Kiezers waarderen de duidelijke standpunten van de partij, zo blijkt netto-stijging van 2.075.6  Daarmee is 

uit een onderzoek van INS NIPO. "D66 is de enige partij die klip en partij van Nederland. Een opvallend t 

klaar kiest voor Europa, tegen Wilders, tegen de betutteling en voor de nog maar kort geleden in electorale p 

vrijheid van meningsuiting. Daar zitten weliswaar minder kiezers dan in dat het tegen alle trends in is. Het aani 

de conservatief-sociale hoek, maar D66 scoort er mee", aldus het onder- immers al jaren. D66 vormt al drie de 

zoeksbureau. De vrijzinnige, sociaal-liberale koers die D66 onder leiding in de tweede helft van de jaren tachti 

van Pechtold vaart, trekt vooral kiezers bij de PvdA weg. Maar opvallend en 10.000 leden, vanaf begin jaren ne 

is dat ook voormalige CDA-stemmers naar D66 overstappen. "Steeds  dc  11.000 en 15.000 leden.7  Vanaf 2( 

meer personen beginnen te balen van het passieve gedrag van Balkenende zakt tot iets meer dan 10.000, maar vai 

en consorten bij het bestrijden van de recessie, zo geeft TNS NIPO de te stijgen. Hiermee onderscheidt D66 

stemming onder de kiezers weer. "Voor echte hervormingen zoals het ke partijen in Nederland, die (met uitzi 

ontslagrecht, hypotheekaftrek, AOW-leeftijd, moetje bij D66 zijn. christelijke partijen) al decennia te kt 

Maar voor zover de positieve peilingen een uiting zijn van een her- denaantaflen. "Lid worden van een p 

nieuwd vertrouwen in D66, is dat vertrouwen flinterdun. De steun die heel bewuste keuze", zegt partijvoorzi 

D66 nu krijgt, kan zo weer worden ingetrokken. De loyaliteit van kiezers op het stijgende ledental. "ik ben ontz 

aan een politieke partij is nog nooit zo gering geweest. Als de democraten is mooi dat we in de peilingen zetelw: 

de hooggespannen verwachtingen straks niet kunnen waarmaken, of de 
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n de kiezersgunst. Veel kiezers lijken verkeerde strategische keuzes maken, wacht ongetwijfeld opnieuw een 
te geven. In 2009 stijgen de democra electorale afstraffing. Als oppositiepartij heeft D66 de handen Vrij. Niet 
Hond naar 26 zetels, waarmee D66 de gebonden aan coalitieakkoorden kan de 'overzichtelijke Tweede Kamer- 
worden. Volgens een peiling van  Dc  fractie' het eigen D66-geluid laten horen. En er hoeven geen moeilijke 
d bij de kiezers zelfs de favoriete kan- compromissen te worden verdedigd. De geschiedenis laat zien dat D66 in 

democraten moeten zich echter niet deze rol altijd op haar best is. Denk aan de wijze waarop de partij onder 
stond D66 in de peilingen op dertig leiding van Hans van Mierlo oppositie voerde tegen de kabinetten- 

of Hans van Mierlo de volgende pre- Lubbers en daarmee basis legde voor de electorale groei die resulteerde in 
Maar de peilingen voor D66 worden 24 zetels in 1994. Maar wat gebeurt er als D66 straks een rol gaat spelen 
t beseft partijleider Pechtold ook. 01) bij de formatie van een nieuw kabinet? Ook daar heeft de partij ruime 
hij het belang van peilingen nog geve- ervaring mee - en niet bepaald goede. Het is voor de democraten te hopen 
lingen, ze gaan omhoog, ze gaan om- dat de lessen uit deze ervaringen niet uit beeld raken als de mogelijkheid 
ri omlaag en de ander omhoog. „3 Maar voor regeringsdeelname zich voordoet en interessante posities te verge- 
lmaar stijgende peilingen hem behoor- ven zijn. Vooralsnog zijn de signalen echter positief. Anders dan drie jaar 
een gegeven moment gingen de peihn- geleden worden er binnen D66 geen interne loopgravenoorlogen meer 
in 2009 scoorde ik hoger dan Bos als gevoerd. De partij maakt een professionalisering door en dat is merkbaar 
.e hand, we hadden er geen grip meer aan alles: er wordt serieus werk gemaakt van het scouten en opleiden van 
De D66-leider vindt het moeilijk om nieuw talent, het communicatiebeleid is doordachter en eenduidiger, er 

doen. "Dat waren de momenten dat ik wordt veel energie gestoken in kadervorming, er wordt kennis en experti- 
nagen? Het was prachtig, maar ik kon se van buiten de partij betrokken bij de gedachtevorming en de uitgangs- 
vond ik echt een heel moeilijke perio- punten van de partij (de vijf 'richtingwijzers') worden nader uitgewerkt 
r de democraten hebben, is recht even- om de partij ook programmatisch van een stevige basis te voorzien. 
alles wat Pechtold zegt, doet er ineens Misschien nog wel belangrijker dan de stijgende peilingen is het feit  
appearances.  In de peilingen stonden dat D66 er in twee jaar tijd 6.000 nieuwe leden bij heeft gekregen. Alleen 

og steeds met z'n drieën van  commis-  al in 2008 heeft D66 twintig procent meer leden gekregen. Op 1 januari 
:adering."4  2008 had de partij 10.357 leden, op 31 december waren dat er 12.432, een 
:e standpunten van de partij, zo blijkt netto-stijging van 2.075.6  Daarmee is D66 de snelst groeiende politieke 
). "966 is de enige partij die klip en partij van Nederland. Een opvallend resultaat, niet alleen omdat de partij 
lders, tegen de betutteling en voor de nog maar kort geleden in electorale problemen verkeerde, maar ook om- 
iften weliswaar minder kiezers dal) in dat het tegen alle trends in is. Het aantal leden van politieke partijen daalt 
D66 scoort er mee", aldus het onder- immers al jaren. D66 vormt al drie decennia de uitzondering op die regel: 

al-liberale koers die D66 onder leiding in de tweede helft van de jaren tachtig had D66 globaal tussen de 8.000 
zers bij de PvdA weg. Maar opvallend en 10.000 leden, vanaf begin jaren negentig schommelde dit aantal tussen 
mers naar D66 overstappen. "Steeds de 11.000 en 15.000 leden.7  Vanaf 2004 is het aantal leden iets terugge- 
in het passieve gedrag van Balkenende zakt tot iets meer dan 10.000, maar vanaf 2007 begint het ledenaantal snel 
ri de recessie, zo geeft TNS NIPO de te stijgen. Hiermee onderscheidt D66 zich van vrijwel alle andere politie- 
"Voor echte hervormingen zoals het ke partijen in Nederland, die (met uitzondering van de SP en de orthodox- 

W-leeftijd, moetje bij D66 zijn. „5 christelijke partijen) al decennia te kampen hebben met fors dalende le- 
peilingen een uiting zijn van een her- denaantallen. "Lid worden van een politieke partij is tegenwoordig een 
t vertrouwen flinterdun. De steun die heel bewuste keuze", zegt partijvoorzitter Van Engelshoven in een reactie 
t ingetrokken. De loyaliteit van kiezers op het stijgende ledental. "Ik ben ontzettend blij met ieder nieuw lid. Het 
zo gering geweest. Als de democraten is mooi dat we in de peilingen zetelwinst boeken, maar dat is vooralsnog 
straks niet kunnen waarmaken, of (Ie 
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slechts virtuele winst. ik ben blij dat die mensen zich ook steeds meer 
daadwerkelijk aanmelden als lid."8  

Als D66 op 7 maart 2009 in congrescentrum De Doelen in Rotterdam 
haar voorjaarscongres houdt, stroomt de congreslocatie vol met nieuwe - 
en veelal jonge - leden. Maar liefst 1.100 democraten komen op het con-
gres af. Omdat er maar 700 mensen in de plenaire zaal passen, moeten 
300 leden het congres via een videoscherm in een andere zaal volgen. Het 
is even wennen dal D66 weer een populaire partij aan het worden is. "Je 
merkt dat er steeds meer mensen zijn die niet geloven in de maakbaarheid 
van de samenleving, die niet geloven dat je met regels modelburgers 
maakt, maar die met D66 geloven dat meer vertrouwen op de eigen kracht 
van mensen, meer kracht in de samenleving legt," zegt partijvoorzitter 
Van Engelshoven op het congres. Ook is D66 volgens Van Engelshoven 
de partij voor mensen "die niet willen dat we populisten selectief met 
grondrechten aan de haal laten gaan. Die niet vinden dat het beledigen en 
in de hoek zetten van mensen past in een beschaafde democratische cul-
1uur."9  De groei van de partij zet zich in 2009 voort: eind mei meldt het 
15.000s1e lid zich aan. Daarmee is de ambitie uit 'Klaar voor de klim', 
om in drie jaar tijd naar 15.000 leden te groeien, al na anderhalf jaar be-
reikt. Van Engelshoven: "We waren er (na de verkiezingen in 2006 - 
MvdL) van overtuigd dat een behoorlijk deel van de kiezers ons verhaal 
steunde. Daar hebben we altijd vertrouwen in gehad. De band met hen 
moest te herstellen zijn. Maar we hebben nooit gedacht dat het zo snel 
zou gaan." ° En snel gaat het. In de tweede helft van 2009 wordt het uit 
1981 daterende ledenrecord van 18.000 gebroken. Voor Van Engelshoven 
is dat aantal nog niet genoeg: "We hebben nog steeds relatief weinig le-
den. Het nieuwe streven is 20.000 leden en zodra dat gehaald is, wordt 
het direct weer een 11 Dit typeert de ambities van D66 anno 
2009. Twee jaar nadat de groei is ingezet, wordt de doelstelling bijge-
steld: 20.000 leden eind 2013 is nu het doel.  12  Maar ook deze mijlpaal zal 
veel eerder worden bereikt. 

Voor D66 is het stijgende ledental erg belangrijk. In het verleden heeft 
de partij vaak electorale pieken gekend, perioden waarin de democraten 
bij verkiezingen veel stemmen kregen, maar dat ging meestal niet gepaard 
met de stap om ook lid te worden. Nu zetten veel mensen die stap wel en 
sluiten ze zich bij de partij aan, wat voor D66 een belangrijk signaal is dat 
mensen zich graag blijvend met de partij verbinden. Sterker nog: veel 
nieuwe leden laten weten zich ook actief voor de partij te willen inzetten. 
Daarmee groeit het organisatorisch draagvlak van de partij, iets wat in het 
verleden vrijwel altijd een zwak punt van D66 is geweest. In vergelijking 
met andere Nederlandse partijen heeft D66 altijd een zeer lage organisa-
tiegraad gekend. Dit probleem is vooral voelbaar in de afdelingen van 
D66. Sommige afdelingen lijden een kwijnend bestaan, vooral in perio- 

D66 IS T 

den van electorale neergang. Niet z 
fractievoorzitter ook afdelingsvoorzitt 
toraal mindere tijden is het wel voo 
zich voor een volgende termijn kandi 
kandidaten waren om de lege plekken 
is zich ervan bewust dat de nieuwe le 
taal vormen. Het bestuur investeert d 
nieuwe leden. Van Engelshoven: "K 
vertegenwoordigers zijn de kern van 
belangrijk, daar moet je heel scherp 
meer efficiënte en duidelijk herkenba, 
ie bundelen. Een overzichtelijke org 
zorgt voor een goede informatie-uitwi 
ledenaantal betekent ook dat eind 200 
nog geen jaar lid is. Een derde van F 
twee jaar lid en bijna de helft nog ge 
wordt geïnvesteerd in het betrekken v 
van het scouten en begeleiden van n 
nieuwe leden aan de partij te binden. 
buitenland wonen, groeit de belangs 
1)66-afdelingen werden opgezet in B, 
partijleider Pechtold eind 2009 de aftn 
bij die gelegenheid dat de kans voor 
nooit zo groot is geweest."5  

[I]JSJ.I Nun  

Ruim drie jaar heeft D66 met een 1 
generatiewisseling die binnen de pa 
lange tijd geen nieuwe politiek leidei 
verkiezingsnederlagen in 2003 terug 
zich gedurende drie jaar niet tot polit 
aftreden na het Afghanistan-debacle ei 
als fractievoorzitter allesbehalve onoi 
werd aanvankelijk nog gemaskeerd, d 
leiding feitelijk nog in handen had, c 
van Boris Dittrich het daar niet mee 
om zijn leiderschap te vestigen en op 
ging het mis. Daarbij speelde mee dat 
ftactie een sociaal-liberale koers wik 
van de oude democratiseringsidealen 
Hans van Mierlo zag als een ongew 
van D66. Zij achtten Dittrich niet gesel 
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Jat die mensen zich ook steeds meer den van electorale neergang. Niet zelden komt het voor dat de lokale 
fractievoorzitter ook afdelingsvoorzitter en campagneleider is en in elec- 

igrescentrum De Doelen in Rotterdam toraal mindere tijden is het wel voorgekomen dat gemeenteraadsleden 
nt de congreslocatie vol met nieuwe -- zich voor een volgende termijn kandidaat stelden omdat er geen nieuwe 
1.100 democraten komen op het con- kandidaten waren om de lege plekken op 'te vullen. Het landelijk bestuur 

,n in de plenaire zaal passen, moeten is zich ervan bewust dat de nieuwe leden voor D66 een waardevol kapi- 
scherm in een andere zaal volgen. [let taal vormen. Het bestuur investeert dan ook veel energie en geld in de 
populaire partij aan het worden is. - je nieuwe leden. Van Engelshoven: "Kadervorming en selectie van volks- 

II  die niet geloven in de maakbaarheid vertegenwoordigers zijn de kern van een politieke partij. Kwaliteit is zo 

wen dat je met regels modelburgers belangrijk, daar moet je heel scherp op letten. En we streven naar een 
at meer vertrouwen op de eigen kracht meer efficiënte en duidelijk herkenbare organisatie door meer afdelingen 
Lmenleving legt," zegt partijvoorzi tter te bundelen. Een overzichtelijke Organisatie maakt de lijnen korter en 

:)ok is D66 volgens Van Engelslioven zorgt voor een goede informatie-uitwisseling."  3  De sterke groei van het 

rillen dat we populisten selectief met ledenaantal betekent ook dat eind 2008 een kwart van de leden van D66 

1. Die niet vinden dat het beledigen en nog geen jaar lid is. Een derde van het totale ledenbestand is nog geen 
in een beschaafde democratische cul- twee jaar lid en bijna de helft nog geen vijf jaar.  14  Vandaar dat er zoveel 

ich in 2009 voort: eind mei meldt het wordt geïnvesteerd in het betrekken van de nieuwe leden bij de partij en 
de ambitie uit 'Klaar voor de klim, van het scouten en begeleiden van nieuw talent. Het is cruciaal om de 

[en te groeien, al na anderhalf jaar he-  nieuwe leden aan de partij te binden. Ook onder Nederlanders die in het 
en er (na de verkiezingen in 2006 - buitenland wonen, groeit de belangstelling voor D66. Nadat eerder al 
orljk deel van de kiezers ons verhaal D66-afdelingen werden opgezet in Brussel, New York en Berlijn, geeft 
rtrouwen in gehad. De band met hen partijleider Pechtold eind 2009 de aftrap voor D66-Londen. Pechtold zegt 
hebben nooit gedacht dat het zo snel hij die gelegenheid dat de kans voor D66 om "echt door te breken nog 
.e tweede helft van 2009 wordt het uit nooit zo groot is geweest. „15 
.000 gebroken. Voor Van Engelsboven 

hebben nog steeds relatief weinig le- OPPOSITIELEIDER 

leden en zodra dat gehaald is. ordt 
Dit typeert de ambities van D66 anno Ruim drie jaar heeft D66 met een leiderschapsprobleem gekampt. De 
ingezet, wordt de doelstelling bijge- generatiewisseling die binnen de partij heeft plaatsgevonden, leverde 

het doel.  12  Maar ook deze mijlpaal zal lange tijd geen nieuwe politiek leider op.  Thom  de Graaf trad na twee 
verkiezingsnederlagen in 2003 terug als partijleider. Boris Dittrich wist 

tal erg belangrijk. In het verleden heeft zich gedurende drie jaar niet tot politiek leider te ontwikkelen en moest 
kend, perioden waarin de democraten aftreden na het Afghanistan-debacle en ook Lousewies van der Laan was 
,en, maar dat ging meestal niet gepaard als fractievoorzitter allesbehalve onomstreden. Het leiderschapsvacuüm 
Nu zetten veel mensen die stap wel en werd aanvankelijk nog gemaskeerd, doordat De Graaf als vicepremier de 
voor D66 een belangrijk signaal is dat leiding feitelijk nog in handen had, ook al was de fractie onder leiding 

Ie partij verbinden. Sterker nog: veel van Boris Dittrich het daar niet mee eens. Dittrich kreeg niet de ruimte 
actief voor de partij te willen inzetten. om zijn leiderschap te vestigen en op de momenten dat hij dat probeerde, 
draagvlak van de partij, iets wat in het ging het mis. Daarbij speelde mee dat de nieuwe generatie D66'ers in de 

int van D66 is geweest. In vergelijking  fractie een sociaal-liberale koers wilden varen en afstand wilde nemen 
eeft D66 altijd een zeer lage organlSa van de oude democratiseringsidealen, iets wat de oude garde rondom 
vooral voelbaar in de afdelingen van Hans van Mierlo zag als een ongewenste verandering van de identiteit 
en kwijnend bestaan, vooral in perlo- van D66. Zij achtten Dittrich niet geschikt als nieuwe partijleider. Pas met 
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de verkiezing van Alexander Pechtold tot nieuwe partijleider is het leider- colleges geschreven," zegt Pechtold 1 

schapsprobleem opgelost. Pechtold de rapporten omhoog: "ik 
Voor de wederopstanding van D66 is Pechtold van cruciaal belang, die werkt' van de Commissie Arbeid 

De voormalige wethouder, burgemeester en minister trekt D66 weer uit rapport van de commissie-Gerritse, c 
het dal, geeft de partij haar 'reden van bestaan' terug en weet van D66 die bezuinigingsvoorstellen deden, v 
weer een voor de kiezers aantrekkelijke partij te maken. De knellende 'Kennisinvesteringsagenda' voor u. 
banden van het ministerschap zijn verdwenen. Er is geen interne rivaliteit woningmarkt', 'Investeren in werk'. 
meer, het geruzie binnen de partijtop behoort tot het verleden. Pechtold's ke discussie voor waarin wij twintig ) 

leiderschap wordt geaccepteerd en gewaardeerd. Dat is belangrijk, omdat werk zetten. Dit is het. Wanneer gaa 
de partijleider het boegbeeld van de partij is. Toch behoeft het belang van leid maken, keuzes maken?"19  Ten 
de partijleider enige nuancering. De persoon van de politiek leider en verwachting kijken hoe dit interrupti 
lijsttrekker is minder belangrijk dan vaak wordt gedacht. De sympathie zich niet van zijn stuk te laten bren 
die kiezers voor een partij hebben, is belangrijker bij de keuze voor een rapporten alleen," antwoordt Van G 
partij dan sympathie voor de lijsttrekker.  16  De waarde van Pechtold is dan haal." Waarop Pechtold reageert: "Za 
ook vooral dat hij erin is geslaagd om na jaren van machtsstrijd de een- Pechtold debatteert gevat, losjes e 
heid binnen D66 te herstellen en de partij weer een gezicht te geven.  On-  en 'doet het goed op televisie', eige 
der zijn leiding wordt het imago van D66 hersteld en daarmee wordt het mediatijdperk. De D66-leider combi 
vertrouwen van de kiezers die D66 een sympathieke partij vinden, her- punten in te nemen met genuanceerc 
wonnen. Pechtold kan zich vol overgave storten op het parlementaire sluit bij het beeld dat mensen van oi 
debat. En daar blijkt hij bijzonder goed in. Hij is veelvuldig bij de inter- hem als beginnend minister in de pi 
ruptiemicrofoon te vinden en debatteert scherp, maar met humor, iets pas. Hij oogst veel waardering bij c 
waar de D66-leider al snel om bekend komt te staan. Bijvoorbeeld als het die eerder beweerden dat D66 en ha 
kabinet in maart 2009 een pakket maatregelen presenteert om de econo- lovend. Op die manier groeit Pechto 
mische crisis te bestrijden en Pechtold tegen CDA-fractievoorzitter Van uit tot dé oppositieleider in de Twe 
Geel zegt: "Hoe kan de heer Van Geel spreken over een akkoord terwijl schouwingen in 2008 krijgt Pechtold 
alle cijfers, behalve misschien de paginanummering, onduidelijk zijn?" Jeugdraad en in februari 2009 neem 
Of een maand later, als de Tweede Kamer debatteert over de aanschaf van Vrije Universiteit in ontvangst. En n 
het nieuwe gevechtsvliegtuig Joint Strike  Fighter.  De PvdA-fractie stemt 2009 door de parlementaire pers uitg 
in met de aankoop van een testtoestel, maar wil zich niet vastleggen op de de bescheiden omvang van zijn frac 
aankoop van definitieve toestellen. Pechtold vindt dat niet geloofwaardig 066 zichtbaar is en zo haalt de D66-1 
"Als ik vroeger tegen mijn ouders had gezegd: ik ga niet roken, maar ik port "eigenhandig uit het slop".  22  In 
steek er nu wel één op, dan hadden zij mij toch echt niet geloofd." PvdA- van het televisieprogramma EénVan 
fractievoorzitter Hamer vindt echter dat de aanschaf van een testtoestel vendien ook door het publiek gekoze 
echt nog geen definitieve keuze voor de JSF betekent. "ik weet niet of t, Wilders wordt tweede, Wouter  Bo  
'm na twee weken nog kan ruilen," reageert Pechtold sceptisch. "ik zou taalgebruik, het feit dat hij goed is in 
het bonnetje maar bewaren. „18 tegen Wilders wordt door de kiezers 

Een veel herhaald fragment komt uit een debat over bezuinigingen Dat de stijgende populariteit van 
met CDA-fractievoorzitter Van Geel bij de Algemene Beschouwingen in teruggevoerd op de tegenstelling me 
september 2009. Als Van Geel niet veel verder komt dan het kabinet zes wel dwars. "ik heb er wel een tijdje 
maanden te tijd te geven hier onderzoek naar te doen en met voorstellen stond dat D66 alleen maar groeide 
te komen, loopt D66-fractievoorzitter Pechtold naar de interruptiemicro-  Maar ik heb me erbij neergelegd. Z 
foon. In zijn handen heeft hij een hele stapel rapporten. "De rapporten. geen anti-Wilders, ik ben pro-bescha 
die u nu van het kabinet vraagt, zijn allang door dit kabinet en de hoge der dan Wilders."24  En Wilders is 
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old  tot nieuwe partijleider is het leider- colleges geschreven," zegt Pechtold tegen Van Geel. Eén voor één houdt 
Pechtold de rapporten omhoog: "ik heb hier voor u 'Naar een toekomst 

D66 is Pechtold van cruciaal belang, die werkt' van de Commissie Arbeidsparticipatie. ik heb hier voor u een 
leester en minister trekt D66 weer uit rapport van de commissie-Gerritse, dat waren de hoge ambtenaren die al 
t van bestaan' terug en weet van D66 die bezuinigingsvoorstellen deden, waar niets van is gekomen. ik heb de 
kelijke partij te maken. De knellende 'Kennisinvesteringsagenda' voor u. ik heb 'Hoe bereik je de perfecte 
verdwenen. Er is geen interne rivaliteit woningmarkt', 'Investeren in werk'. U stelt nu een brede maatschappelij - 
p behoort tot het verleden. Pechtold' s ke discussie voor waarin wij twintig werkgroepen van ambtenaren aan het 
gewaardeerd. Dat is belangrijk, omdat werk zetten. Dit is het. Wanneer gaat u, na tweeënhalf jaar stilstand, be- 
partij is. Toch behoeft het belang van leid maken, keuzes maken?"9  Terwijl de aanwezige Kamerleden vol 

De persoon van de politiek leider en verwachting kijken hoe dit interruptiedebatje afloopt, probeert Van Geel 
in vaak wordt gedacht. De sympathie zich niet van zijn stuk te laten brengen. "ik heb niets aan afzonderlijke 
is belangrijker bij de keuze voor een rapporten alleen," antwoordt Van Geel. "ik wil een samenhangend ver- 

kker.'6  De waarde van Pechtold is dan 2°  haal." Waarop Pechtold reageert: "Zal ik er een nietje doorheen slaan?"  
om na jaren van machtsstrijd de een- Pechtold debatteert gevat, losjes en bevlogen, heeft een 'vlotte babbel' 
partij weer een gezicht te geven.  On-  en 'doet het goed op televisie', eigenschappen die essentieel zijn in een  

an  D66 hersteld en daarmee wordt het mediatijdperk. De D66-leider combineert het lef om impopulaire stand- 
6 een sympathieke partij vinden, her- punten in te nemen met genuanceerdheid en redelijkheid, wat goed aan- 
vergave storten op het parlementaire sluit bij het beeld dat mensen van oudsher van D66 hebben. De stijl die 
goed in. Hij is veelvuldig bij de inter- hem als beginnend minister in de problemen bracht, komt nu goed van 
atteert scherp, maar met humor, iets pas. Hij oogst veel waardering bij collega's, pers en kiezers. De kranten 
md komt te staan. Bijvoorbeeld als het die eerder beweerden dat D66 en haar leider afgeschreven waren, zijn nu 
maatregelen presenteert om de econo- lovend. Op die manier groeit Pechtold vanaf de verkiezingen eind 2006  
told  tegen CDA-fractievoorzitter Van uit tot dé oppositieleider in de Tweede Kamer.  21  Na de Algemene Be- 
Geel spreken over een akkoord terwijl schouwingen in 2008 krijgt Pechtold de Klare Taalprijs van de Nationale 
paginanummering, onduidelijk zijn'? Jeugdraad en in februari 2009 neemt hij de Duidelijke Taalprijs van de 
Kamer debatteert over de aanschaf van Vrije Universiteit in ontvangst. En net als in 2007 wordt Pechtold ook in 
Strike  Fighter.  De PvdA-fractie stemt 2009 door de parlementaire pers uitgeroepen tot beste politicus. Ondanks 

:el, maar wil zich niet vastleggen op de de bescheiden omvang van zijn fractie zorgt Pechtold er toch voor dat 
Pechtold vindt dat niet geloofwaardi(-,. D66 zichtbaar is en zo haalt de D66-leider zijn partij volgens het juryrap- 
had gezegd: ik ga niet roken, maar ik port "eigenhandig uit het slop".  22  In de politicus van het jaar-verkiezing 
zij mij toch echt niet geloofd." PvdA- van het televisieprogramma EénVandaag wordt Pechtold eind 2009 bo- 

er dat de aanschaf van een testtoestel vendien ook door het publiek gekozen tot beste politicus van 2009. Geert 
or de JSF betekent. "ik weet niet of u Wilders wordt tweede, Wouter Bos derde. Vooral Pechtold's heldere 

reageert Pechtold sceptisch. "Ik zou taalgebruik, het feit dat hij goed is in het debat en dat hij tegenwicht biedt 
tegen Wilders wordt door de kiezers gewaardeerd .23 

)mt uit een debat over bezuinigingen Dat de stijgende populariteit van D66 door sommigen alleen wordt 
el bij de Algemene Beschouwingen in teruggevoerd op de tegenstelling met Wilders, zit Pechtold aanvankelijk 
t veel verder komt dan het kabinet zes wel dwars. "ik heb er wel een tijdje moeite mee gehad dat het beeld ont- 
:rzoek naar te doen en met voorstellen stond dat D66 alleen maar groeide dankzij ons verzet tegen Wilders. 
Ier Pechtold naar de interruptiemicro- Maar ik heb me erbij neergelegd. Zo werkt beeldvorming. Maar ik ben 
hele stapel rapporten. "De rapporten. geen anti-Wilders, ik ben pro-beschaving. En die beschaving was er eer- 
in allang door dit kabinet en de hoge der dan Wilders.  „24  En Wilders is zeker niet de enige reden waarom 
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Pechtold succesvol is. Behalve als 'redelijk alternatief voor het populis- Pechtold blijft er een warm voorste 
me en extremisme presenteert Pechtold D66 ook als vrijzinnige partij macht nooit zonder transparantie, een 
tegenover een betuttelend conservatief kabinet. Ook de eigen hervor- cratisch aangesteld. ik wil die agend 
mingsagenda, met voorstellen die soms lijnrecht tegen gevestigde belan- referendum, het proces van de  form  
gen of de tijdgeest ingaan, spreken veel kiezers aan. "ik heb geïnvesteerd bestuurslagen. „30 
in kernbegrippen: vrijzinnigheid, onderwijs en kenniseconomie, het mdi- "Het systeem is bezig zichzelf o 
vidu, Europa", vertelt Pechtold in 2009 in een interview. "De arbeids- 2009 in een groot interview in NRC 
markt, de woningmarkt, het onderwijs, duurzaamheid: bij dit alles heeft neer het gevoel dat Den Haag de  pie  
dit kabinet nog geen fundamenteel begin gemaakt.  „25  De boodschap van men kunnen worden opgelost. Dat wa 
de democraten is een positieve: geen angst voor globalisering, voor de den." Volgens Pechtold verzetten bui 
economische crisis of voor migranten met aan ander geloof,  maar een vestigde elite. "Een staatshoofd dat d 
boodschap van optimisme en kansen. "Het wemelt van de verboden en informatie begeleidt, die hoofd is van 
geboden", aldus partijvoorzitter Van Engeishoven. "Het kinddossier, het rechtspreekt over zijn eigen advieze 
paddoverbod, de beperking van coffeeshops. Zeker, er zijn problemen. Kamer loopt te spelen, een bestuur1jl 
maar je kunt je afvragen of die allemaal moeten worden opgelost met directeur van een woningcoöperatie 
nieuwe wetten en regeltjes ."26  Door de prominente manier waarop kotsen de mensen van. Daarom lopen 
Pechtold oppositie voert, komt er ook steeds meer aandacht voor de Wilders aan! Het zijn geen stemmen 
boodschap van D66. Pechtold: "In het begin gingen interviews alleen gen de rest. „31 
maar over de vraag waarom ik er nog zat en waarom D66 er niet mee 
ophield. Omdat het debat met Wilders de aanleiding werd om mij uit te VERIUEZINGEN EUR( 
nodigen, kreeg ik ook de kans om ons eigen verhaal te vertellen. „27 

Pechtold zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de traditie waar D66 voor De verkiezingen voor het Europees P 
staat. "Onze uitgangspunten zijn tijdloos", zegt hij op het partijcongres in gehouden, zijn de eerste verkiezingen 
april 2008. "Wij kunnen voortbouwen op vier decennia vrijzinnig- 2006. De verkiezingen vormen dus e 
democratische politiek. In D66-kringen houden we er niet zo van. Van de kiezers over D66 denken. De vo 
Beginselen, met een hoofdletter B. De associatie met dogma's dringt zich vroeg: campagneleider Fleur Graper h 
op, wij houden het liever bij ons breed sociaal-liberale programma, en her 2007 gereed, anderhalf jaar voor t 
combineren dat met een vrijzinnig-democratisch politieke houding. Die we Europees Parlement het aantal  Ned  
houding heb ik eerder beschreven, maar herhaal ik vandaag graag: een zetel een groter aantal stemmen nodig 
praktisch probleemoplossende instelling, en, binnen de erkenning van een ier procent van de stemmen in de \ 
medeverantwoordelijkheid voor het lot van de ander en voor de gemeen- Tweede Kamerverkiezingen eind 20( 
schap als geheel, een zo groot mogelijke individuele vrijheid. „28 Campagneleider Graper legt de lat v 

Onder leiding van Pechtold is er minder aandacht voor staatsrechtelii- stuk hoger. Volgens haar moet het vo 
ke vernieuwingen zoals de gekozen burgemeester, het kiesstelsel of het tien procent van de kiezers voor zich 
referendum. Over deze traditionele D66-idealen zegt hij: "Ze zijn nog wel drie zetels." Graper is zich ervan be 
uit voorraad leverbaar, maar ze liggen even niet in de etalage". Dat hete- zomaar zal halen. In het verleden is 
kent niet dat de aandacht voor het functioneren van de democratie onder organisatorisch niet in staat is om de 
Pechtold's leiderschap is verdwenen. Aansluiting zoekend bij de traditie om ambitieuze campagnedoelstelling 
van Hans van Mierlo zegt hij op het voorjaarscongres in 2009: "De analy- campagne kan alleen gevoerd worden 
se van een ziek en moe bestel is inmiddels decennia oud, maar geldt nog de leden, het landelijk bestuur en de 
steeds. We leven nog steeds in een politieke cultuur die vasthoudt aan gers, Europees, nationaal, regionaal 
verworven machtsposities en elke vernieuwing blokkeert.  „29  De staats- campagneplan. De hele partij moet W( 

rechtelijke idealen mogen dan even niet meer in de etalage liggen, asrneerd om doelstelling van tien prc 
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redelijk alternatief voor het p0pu1is Pechtold blijft er een warm voorstander van: "macht en tegenmacht, 
htold D66 ook als vrijzinnige partij macht nooit zonder transparantie, een open kiesstelsel, bestuurders demo- 
rtief kabinet. Ook de eigen hervor- cratisch aangesteld. ik wil die agenda verder vorm geven. Het correctief 
)ms lijnrecht tegen gevestigde belan- referendum, het proces van de formatie, het opschonen van het aantal 
ieel kiezers aan. "ik heb geïnvesteerd bestuurslagen."30  
derwijs en kenniseconomie, het mdi- "Het systeem is bezig zichzelf op te blazen," zegt Pechtold in mei 
2009 in een interview. "De arbeids- 2009 in een groot interview in NRC Handelsblad. "Mensen hebben niet 
rijs, duurzaamheid: bij dit alles heeft meer het gevoel dat Den Haag de plek is waar maatschappelijke proble- 
begin gemaakt.  „2'  De boodschap van men kunnen worden opgelost. Dat was zo en is alleen maar erger gewor- 
en angst voor globalisering, voor de den." Volgens Pechtold verzetten burgers zich steeds meer tegen de ge- 
ten met aan ander geloof, maar een vestigde elite. "Een staatshoofd dat deel uitmaakt van de regering, die de 
n. "Het wemelt van de verboden en informatie begeleidt, die hoofd is van de Raad van State, een orgaan dat 

Engelshoven. "Het kinddossier, het rechtspreekt over zijn eigen adviezen. Een Eerste Kamer die Tweede 
ffeeshops. Zeker, er zijn problemen, Kamer loopt te spelen, een bestuurlijke elite die de burger vertelt dat een 
lemaal moeten worden opgelost met directeur van een woningcoöperatie een miljoen mag meekrijgen. Daar 
oor de prominente manier waarop kotsen de mensen van. Daarom lopen ze in wanhoop achter de ideeën van 
ook steeds meer aandacht voor de Wilders aan! Het zijn geen stemmen vóór Wilders, het zijn stemmen te- 
het begin gingen interviews alleen gen de rest. „31 

nog zat en waarom D66 er niet  nice  
Lers de aanleiding werd om mij uit te VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 

is eigen verhaal te vertellen. „27 
sluiting bij de traditie waar D66 voor De verkiezingen voor het Europees Parlement die op 4 juni 2009 worden 
[loos", zegt hij op het partijcongres in gehouden, zijn de eerste verkiezingen na het dieptepunt op 22 november 
uwen op vier decennia vrijzinnig- 2006. De verkiezingen vormen dus een belangrijke graadmeter voor hoe 
igen houden we er niet zo van. Van de kiezers over D66 denken. De voorbereidingen beginnen dan ook al 
)e associatie met dogma's dringt zich vroeg: campagneleider Fleur Gräper heeft het campagneplan al in decem- 
Dreed sociaal-liberale programma, en ber 2007 gereed, anderhalf jaar voor de verkiezingen. Omdat in het nieu- 
-democratisch politieke houding. Die we Europees Parlement het aantal Nederlandse zetels afneemt, is voor één 
maar herhaal ik vandaag graag: een zetel een groter aantal stemmen nodig. Om één zetel te behalen moet D66 

ding, en, binnen de erkenning van een vier procent van de stemmen in de wacht slepen. Ten opzichte van de 
lot van de ander en voor de gemeen- Tweede Kamerverkiezingen eind 2006 zou dat een verdubbeling zijn. 

lijke individuele vrijheid."28  Campagneleider Gräper legt de lat voor zichzelf en de partij echter een 
minder aandacht voor staatsrechtel- stuk hoger. Volgens haar moet het voor D66 mogelijk zijn "om minimaal 

i burgemeester, het kiesstelsel of liet tien procent van de kiezers voor zich te winnen, dat wil zeggen twee tot 
D66-idealen zegt hij: "Ze zijn nog wel drie zetels." Gräper is zich ervan bewust dat D66 die doelstelling niet 
en even niet in de etalage". Dat bete- zomaar zal halen. In het verleden is vaak genoeg gebleken dat de partij 
L'unctioneren van de democratie onder organisatorisch niet in staat is om de inspanning te leveren die nodig is 
n. Aansluiting zoekend bij de traditie om ambitieuze campagnedoelstellingen te bereiken. "Een succesvolle 
voorjaarscongres in 2009: "De analy- campagne kan alleen gevoerd worden met de steun van alle afdelingen, 
niddels decennia oud, maar geldt nog de leden, het landelijk bestuur en de diverse politieke vertegenwoordi- 
a politieke cultuur die vasthoudt aan gers, Europees, nationaal, regionaal en lokaal", schrijft Gräper in haar 
vernieuwing blokkeert. „29 De staats- campagneplan. De hele partij moet worden gemobiliseerd en geënthousi- 
en niet meer in de etalage liggen, asmeerd om doelstelling van tien procent te realiseren. Gräper wil een 

325 



LANGS DE AFGROND 

campagne die geënt is op het idee van  "grassroots  activisme, maar wel 
met een centrale leiding en met goede ondersteuning."32  

Vooral GroenLinks wordt door Gräper als concurrent gezien. "Met 
een jonge ambitieuze vrouw als delegatieleider in het Europees Parle-
ment, en met de progressief-liberale koers in de Tweede Kamer komen 
veel standpunten overeen met D66." Maar ook het imago van D66 zelf 
kan de partij bij de verkiezingen in de weg zitten Voor veel kiezers 
heeft D66 na een aantal problematische jaren nog het imago van zowel 
inhoudelijk als bestuurlijk onbetrouwbare partner", zo stelt Gräper. 
Hoewel dankzij twee relatief goede campagnes (Tweede Kamer in 2006 

en Provinciale Staten in 2007) inmiddels het beeld minder negatief is, is 
het vertrouwen bij een groot deel van onze potentiële kiezers nog niet 
(volledig) teruggekeerd." Op het moment dat Gräper haar campagneplan 
schrijft, rest er nog anderhalf jaar om aan dat imago wat te doen. "In 2009 
zal er een partij moeten staan die bekend staat als integer en authentiek. 
Een partij die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Een lichtpunt tussen 
het christelijk-conservatief en het sociaal-conservatief denken," aldus de 
campagneleider. 33 

1 Met de slogan 'Europa? Ja!' profileren de democraten zich als enige 
politieke partij als uitgesproken pro-Europese partij en zetten ze zo het 
beeld van het 'nieuwe' D66 stevig neer. "D66 is in het huidige politieke 
klimaat de enige politieke partij die zich onomwonden durft uit te spreken 
voor een sterk Europa", aldus Gräper, die verwacht dat andere partijen de 
komende jaren "hun Eurosceptische koers zullen laten varen en daarmee 
een concurrent worden voor D66." D66 moet het thema Europa daarom 

i~ 

"proactief claimen en op de agenda zetten en houden." Het doel van de 
optimistische D66-campagne is niet om Eurosceptici te overtuigen malt 
om de Europagezinde kiezer op D66 te laten stemmen. De democraten 
hopen drie doelgroepen aan te spreken: de 'eigen' kiezers, die in de afge-
lopen jaren het vertrouwen in D66 zijn kwijtgeraakt,lmaar nog wel achter 
het gedachtegoed van de democraten staan, de 38 procent van de kiezers 
die in 2005 bij het referendum over de Europese grondwet vóór hebben 
gestemd "een nieuwe groep kiezers, die niet natuurlijkerwijze op D66 ZOU 

stemmen, maar tegenwicht zoekt voor partijen als de SP, Geert Wilders 
en de ChristenUnie." Vanuit de D66-richtingwijzer 'denk en handel in-
ternationaal' zal in de campagne worden benadrukt dat een sterk Europa 
in het belang van Nederland is en dat een sterke rol van Nederland in het 
belang is van de Europese Unie, met andere woorden: dat het Europese 
belang en het Nederlandse belang elkaar versterken. Daarbij zal wel wor-
den aangegeven dat pro-Europa niet betekent dat alles wat uit Europa 
komt klakkeloos moet worden overgenomen. Er zijn met betrekking tot 
Europa immers ook zaken voor verbetering vatbaar en zaken die beter OP 
nationaal niveau kunnen worden georganiseerd. Campagneleider Gräper 
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is ook reëel. Verkiezingscampagnes g 
De verkiezingen zullen slechts voor 
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van  "grassroots  activisme, maal-  \\ -el  is ook reëel. Verkiezingscampagnes gaan vaak over de waan van de dag. 
Je ondersteuning." 32 "De verkiezingen zullen slechts voor een klein deel beïnvloed worden 

Graper als concurrent gezien. let door wat er in Brussel speelt, maar veel meer worden bepaald door wat er 
lelegatieleider in het Europees Parle in Den Haag gebeurt", aldus Gräper.34  
Ee koers in de Tweede Kamer kernen Bij de Europese verkiezingen in 2004 zijn D66 en VVD een ljstver- 
." Maar ook het imago van D66 zelf binding aangegaan. Dat leidde toen tot veel discussie. Het landelijk be- 
in de weg zitten. "Voor veel kiezers stuur was eigenlijk tegen een lijstverbinding, vooral om imago- 
:ische jaren nog het imago van zowel overwegingen: een uitgesproken pro-Europese partij die samen optrekt 
-ouwbare partner", zo stelt  Groper  met een Eurosceptische partij. Maar lijsttrekker Sophie in 't Veld was 
e campagnes (Tweede Kamer in 2006 voorstander van een lijstverbinding en ondanks het feit dat ook het con- 
iddels het beeld minder negatief is, is gres maar matig enthousiast was, kwam die lijstverbinding er toch. De 
van onze potentiële kiezers nog niet vraag of D66 bij de verkiezingen in 2009 weer een lijstverbinding met de 
oment dat Graper haar campagneplan VVD zal aangaan, komt al in december 2007 in het landelijk bestuur op 
11 aan dat imago wat te doen. "In 2009 tafel. De afgelopen jaren hebben D66 en VVD binnen de Europese fractie 
)ekend staat als integer en authentiek, van de ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) veel 
bet wat hij zegt. Een lichtpunt tussen samengewerkt. Het zou dus logisch zijn om ook bij de komende verkie- 
ociaal-conservatief denken," aldus de zingen een lijstverbinding aan te gaan. Aan de andere kant zijn er op na- 

tionaal niveau ook veel verschillen tussen D66 en VVD, juist ook op het 
ofileren de democraten zich als enige terrein van Europa. Campagneleider Graper geeft het bestuur in overwe- 
0-Europese partij en zetten ze zo het ging om met het nemen van een beslissing te wachten totdat bekend is 
neer. "D66 is in het huidige politieke wie de lijsttrekker van de VVD bij de Europese verkiezingen wordt. Dat 
zich onomwonden durft uit te spreken kan veel uitmaken voor de toon die de VVD bij de verkiezingen zal aan- 
r, die verwacht dat andere partijen de slaan. Maar het landelijk bestuur wil daar niet op wachten. Een ljstver- 
koers zullen laten varen en daarmee bindin moet worden gezien als een technische kwestie en niet een poli- 

D66 moet het thema Europa daarom tieke.3 In april 2008 valt het besluit: hoewel D66 en VVD ten aanzien 
zetten en houden." Het doel van de van Europa sterk verschillende standpunten hebben, gaan de twee partijen 

t om Eurosceptici te overtuigen, maar bij de Europese verkiezingen in 2009 toch een lijstverbinding aan. "Een 
66 te laten stemmen. De democraten formaliteit", aldus het landelijk bestuur van D66, die bovendien "niet 
een: de 'eigen' kiezers, die in de afge- publiekelijk gecommuniceerd" zal worden.36  
rijn kwijtgeraakt, maar nog wel achter De democraten spelen tijdens de campagne in op de opkomst van 
n staan, de 38 procent van de kiezers nieuwe media zoals Facebook en  Twitter.  D66 is de eerste partij die haar 
r de Europese grondwet vóór hebben programma presenteert via  Twitter.  In tien  'tweets'  maken de democraten 
die niet natuurlijkerwijze op D66 zou hun belangrijkste programmapunten bekend, onder andere over samen- 

oor partijen als de SP, Geert Wilders werking tussen scholen en universiteiten in de Europese Unie, een geza- 
56-richtingwijzer 'denk en handel in- menljk Europees buitenlandbeleid en een betere aanpak van milieupro- 
orden benadrukt dat een sterk Europa blemen. Mensen die  Twitter  gebruiken kunnen direct op de programma- 
at een sterke rol van Nederland in het punten reageren. D66 hoopt zo mensen te bereiken die geen tijd hebben 
let andere woorden: dat het Europese om het hele verkiezingsprogramma door te spitten. "Iedereen heeft tijd 
lkaar versterken. Daarbij zal wel wor- voor tien  tweets",  aldus Marietje Schaake, nummer drie op de kandida- 
Let betekent dat alles wat uit Europa tenlijst van D66.37  
rgenomen. Er zijn met betrekking tot Lijsttrekker voor D66 is ook deze keer Sophie in 't Veld, die de pro- 
letering vatbaar en zaken die beter op Europese boodschap van de democraten hartstochtelijk uitdraagt. 
2organiseerd. Campagneleider GrOper 
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"D66  has  been  punching  above  its weight,  zoals ze in het Engels zeg- die wereld kan Europa het zich niet 
gen. We hebben als kleine partij met minimale middelen heel veel be- de brede rug van de Verenigde State, 
reikt. Maar in de komende jaren is D66 harder nodig dan ooit. Europa talgie naar een wereld die niet mee: 
staat voor enorme uitdagingen. Hoe houden we een gezonde economie van de natiestaten die de wereld b 
en welvaart voor iedereen, zonder ons leefmilieu aan te tasten en onze macht, met bijna een half miljard  ii  
grondstoffen uit te putten? Hoe zorgen we voor veiligheid in een we- wereld. Het wordt tijd dat Europa o 
reid met open grenzen? Hoe dragen we effectief bij aan het oplossen is geen 'superstaat', dat is een Eun 
van conflicten in de wereld en aan vrijheid en democratie voor  alien?  lijkheid neemt! Alleen een sterk  Em  
Hoe zorgen we dat we die erfenis niet verbrassen, maar dat we een be- in de wereld een rol van betekenis sp 
tere wereld nalaten aan toekomstige generaties? Voor duurzame op- Ook in Europa staat D66 voor de 
lossingen hebben we Europa nodig, nu meer dan ooit. Met een sterk haar leven naar eigen inzicht in te ri 
Europa kunnen we de toekomst aan. Om een populaire kreet te para- een is de hoeksteen van de Europese 
fraseren: Europa is niet het probleem, Europa is de oplossing! Daarom jaar heb ik me hard gemaakt voor h 
zegt D66 volmondig en van ganser harte 'Ja!' tegen Europa, 'Ja!' te- ten. Maar we willen méér: bijvoorb 
gen de toekomst. de rechten van getrouwde homopare 

Het is heel begrijpelijk dat veel mensen zich angstig en onzeker voe- nen ongeacht hun leefsituatie, veilig 
len in deze tijden. De wereld is vol bedreigingen: conflicten, geweld, suele gezondheidszorg voor iedereer 
terrorisme, maar ook een wereldwijde kredietcrisis, klimaatverande- D66 delegatie hard nodig. „38 
ring en natuurrampen. Mensen hebben het gevoel dat de wereld stuur- 
loos is geworden. Ze roepen: 'Stop de wereld, ik wil eraf!'. Dat be- Op 4 juni, de dag van de verkiezingen 
grijp ik heel goed. Het liefst zouden we de gordijnen dichttrekken en genavond in café Havana in Den H: 
de wereld buiten sluiten. De kredietcrisis heeft ons er hardhandig aan blijkt dat de opkomst van 36,9 procet 
herinnerd hoe zeer we deel uitmaken van een mondiale economie, en verkiezingen in 2004, toen ruim 39 pr 
hoe belangrijk Europa is als buffer, als robuuste bescherming tegen om te gaan stemmen. Van de kiezer 
economische schokken. De crisis heeft veel mensen weer doordrongen bracht, heeft 11,3 procent op D66 ge 
van het belang en nut van Europese samenwerking. Maar ik zie met tels in het Europees Parlement. Behal\ 
lede ogen hoe de regeringen de gelegenheid hebben aangegrepen om ook Gerben Jan Gerbrandy en Marietj 
het Europa van de nationale belangen te versterken, het Europa van met vijf zetels de grootste Nederlanth 
het diplomatieke overleg achter gesloten deuren. Europese leiders yin- De PVV wordt de tweede partij met 
den elkaar snel als het er om gaat om de lastige regels voor concurren- PvdA, de VVD en GroenLinks ieder  
tie  of begrotingsdiscipline te ontduiken. De regels voor gezonde ChristenUnie/SGP krijgen ieder twee 
staatsfinanciën moeten onverkort worden toegepast, juist nu. behalen de democraten weer eens een 

Voor onze welvaart is een goed functionerende Europese interne was enigszins verwacht, maar leidt n 
markt onmisbaar. De marktregels die de Europese economie gezond café Havana. Nu de positieve voorsp 
houden zijn er niet om ons te pesten, maar om onze welvaart veilig te verzilverd, is er een groot gevoel va: 
stellen. Concurrentieverstorende subsidies en protectionisme zijn geen Al een tijd stonden wij op winst in C 

bescherming, maar een bedreiging voor onze welvaart. Open grenzen natuurlijk maar peilingen. Nu hebben 
eerlijke concurrentie en vrije handel zijn nu even geen populaire Maurice de Honden van deze wereld I 
boodschap. Maar D66 brengt de boodschap toch. Niet als dogma, iale winst. D66 staat, na vijftien jaar \ 
maar omdat het de mensen ten goede komt. Omdat D66 naar de lange een groot feest in Den Haag, dat tot in 
termijn kijkt. De wereld verandert. Andere naties zijn in opkomst De uitbreiding van de Europese I 
Economisch, maar ook als zelfbewuste culturele en politieke kracht niet erg soepel. Na een paar maander 
China, India, Brazilië. Maar ook in Afrika beweegt zich van alles. In van D66 signalen binnen dat de same 
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weight,  zoals ze in het Engels zeg- die wereld kan Europa het zich niet permitteren om te schuilen achter 
et minimale middelen heel veel be- de brede rug van de Verenigde Staten, of om te blijven hangen in nos- 
D66 harder nodig dan ooit. Europa talgie naar een wereld die niet meer bestaat, het 19e eeuwse Europa 
houden we een gezonde economie van de natiestaten die de wereld beheersen. Europa is al een super- 

)ns leefmilieu aan te tasten en onze macht, met bijna een half miljard inwoners en de grootste markt ter 
rgen we voor veiligheid in een wereld. Het wordt tijd dat Europa ook politiek volwassen wordt. Dat 
n we effectief bij aan het oplossen is geen 'superstaat', dat is een Europa dat haar volle verantwoorde- 
vrijheid en democratie voor allep ljitheid neemt! Alleen een sterk Europa dat met één stem spreekt kan 

Liet verbrassen, maar dat we een be- in de wereld een rol van betekenis spelen. 
ge generaties? Voor duurzame Ook in Europa staat D66 voor de vrijheid van elk mens om zijn of 

nu meer dan ooit. Met een sterk haar leven naar eigen inzicht in te richten. Gelijke rechten voor ieder- 
.n. Om een populaire kreet te para- een is de hoeksteen van de Europese eenwording. In de afgelopen vier 
m, Europa is de oplossing! Daarom jaar heb ik me hard gemaakt voor homorechten en voor vrouwenrech- 
r harte 'Ja!' tegen Europa, 'Ja!' te- ten. Maar we willen méér: bijvoorbeeld Europa-brede erkenning van 

de rechten van getrouwde homoparen, gelijke behandeling van perso- 
iensen zich angstig en onzeker voc- nen ongeacht hun leefsituatie, veilige en wettige abortus en goede sek- 
d bedreigingen: conflicten, geweld, suele gezondheidszorg voor iedereen. Voor al deze zaken is een grote 
vijde kredietcrisis, klimaatverande- D66 delegatie hard nodig. „38 
ben het gevoel dat de wereld stuur- 
p de wereld, ik wil eraf!'. Dat be- Op 4 juni, de dag van de verkiezingen, houden de democraten hun uitsla- 
-,n we de gordijnen dichttrekken en genavond in café Havana in Den Haag. Als de uitslag bekend wordt, 
rtcrisis heeft ons er hardhandig aan blijkt dat de opkomst van 36,9 procent nog lager is dan bij de Europese 
:en van een mondiale economie, en verkiezingen in 2004, toen ruim 39 procent van de kiezers de moeite nam 
r, als robuuste bescherming tegen om te gaan stemmen. Van de kiezers die wel hun stem hebben uitge- 
eeft veel mensen weer doordrongen bracht, heeft 11,3 procent op D66 gestemd. Daarmee krijgt D66 drie ze- 
se samenwerking. Maar ik zie niet tels in het Europees Parlement. Behalve lijsttrekker Sophie in 't Veld zijn 
legenheid hebben aangegrepen om ook Gerben Jan Gerbrandy en Marietje Schaake gekozen. Het CDA blijft 
igen te versterken, het Europa van met vijf zetels de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement. 
sloten deuren. Europese leiders yin-  De PVV wordt de tweede partij met vier zetels, net als D66 krijgen de 
m de lastige regels voor concurren- PvdA, de VVD en GroenLinks ieder drie zetels. De SP en de combinatie 
tduiken. De regels voor gezonde ChristenUnie/SGP krijgen ieder twee zetels. Voor het eerst sinds 1994 
iorden toegepast, juist nu. behalen de democraten weer eens een verkiezingsoverwinning. De uitslag 
d functionerende Europese interne was enigszins verwacht, maar leidt niettemin tot een euforische sfeer in 
die de Europese economie gezond café Havana. Nu de positieve voorspellingen ook daadwerkelijk worden 
n, maar om onze welvaart veilig Ie verzilverd, is er een groot gevoel van opluchting. Partijleider Pechtold: 

Lbsidies en protectionisme zijn geen "Al een tijd stonden wij op winst in de peilingen, maar ja, peilingen zijn 
voor onze welvaart. Open grenzen. natuurlijk maar peilingen. Nu hebben wij de onderzoeksresultaten van de 
adel zijn nu even geen populaire Maurice de Honden van deze wereld kunnen omzetten in concrete electo- 
boodschap toch. Niet als dogma. rale winst. D66 staat, na vijftien jaar verlies, weer op winst! „39 Het wordt 
de komt. Omdat D66 naar de lange een groot feest in Den Haag, dat tot in de kleine uurtjes duurt. 
t. Andere naties zijn in opkomst. De uitbreiding van de Europese fractie van de democraten verloopt 
vuste culturele en politieke kracht. niet erg soepel. Na een paar maanden komen er bij het landelijk bestuur 
a Afrika beweegt zich van alles. In van D66 signalen binnen dat de samenwerking tussen de drie Europarle- 
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mentariërs niet goed gaat. Delegatieleider In 't Veld, die vier jaar lang als 2011, we wilden daar één lijn in heb] 
enige D66'er in het Europees Parlement haar eigen gang heeft kunnen gaan we naar de kiezer en hoe gaan w 
gaan, heeft nu te maken met twee nieuwe collega's die hun eigen opvat- maken. 09  Zo eensgezind als de drie t 
tingen en manier van werken hebben. Voor In 't Veld is dat wennen, tij werken, zo verschillend denken zij 
bevestigt partijvoorzitter Van Engelshoven. 40 Om de samenwerking tus- tegie: moet D66 na de verkiezingen 
sen de drie Europarlementariers te verbeteren, wordt een organisatieadvi. nieuwe regering? Pechtold: "ik zat op 
seur aangetrokken. 41 Hij krijgt van het landelijk bestuur van D66 de op.. het kan: doen. „50 Maar Schouw en Ve 
dracht mee om van de drie democraten een hecht team te maken.42  Maar over. "Ons beeld was veel meer waa 
begin 2011 concludeert de ingehuurde coach "dat de opdracht onhaalbaar moeten we op gericht zijn," aldus Van 
is gebleken". 43 De drie D66'ers zijn het niet eens over "de noodzaak en dat nog niet willen, tenzij we zoveel  zi 

wenseljkheid van verbetering van de bestaande kwaliteit van samenwer- krijgen dat we echt wat voor elkaar I 
king".4  Waar de één zich door de onderlinge verhoudingen belemmerd Engelshoven willen dat de focus van 
voelt om goed te kunnen functioneren, ziet een ander het nut van verbete- richt op de verkiezingen van 2011, 1 

ring van de onderlinge samenwerking niet in. Daaruit concludeert de meer - op de verkiezingen in 2015. D 
coach van het drietal dat "de basisconditie voor een zinvol vervolg" ont- lijk wordt behaald, worden geconsol: 
breekt.  45 

 Voor de buitenwereld blijft de animositeit tussen de drie D66'ers tegen elkaar gezegd: we verzilveren h 
in het Europarlement onzichtbaar. Ze opereren alledrie redelijk succesvol keer. Het is beter om het uit te smerei 
en weten zich goed te profileren op voor D66 belangrijke thema's. In de om kader op te bouwen, ook in gemee 
jaren die volgen zullen ze een werkbare modus vivendi met elkaar vinden, in zijn hart toch vooral een bestuurder 

D66 deel te laten nemen aan de mach 
VIJF HERVORMINGSDOSSIERS D66 al na de volgende verkiezingen 

zo vult hij aan, "ik heb toen wel metec 
In mei 2009 gaan fractievoorzitter Pechtold, partijvoorzitter Van Engels- regeren, blijf ik in de Kamer. Dus je 
hoven en Eerste Kamerlid Schouw een lang weekend naar Gent om na te onervaren fractie achterlaat. En mijn 
denken over de strategie van D66 richting de Tweede Kamerverkiezingen in de Kamer te zitten.  „53  Helemaal 
in 2011 en de periode daarna.  46 

 Het drietal reist naar de Belgische stad af Pechtold zijn Schouw en Van Engeh 
met in hun achterhoofd de enorm toenemende populariteit van D66 en de sneller dan verwacht hersteld van het 
almaar stijgende peilingen. Hoe moet D66 die groei opvangen? En hoe ven: "Eén periode is redelijk kort or 
kan de groei worden op lange termijn worden vastgehouden? Van En- middenpartij met een behoorlijke om 
gelshoven: "We hadden alledrie de behoefte om, nadat de eerste stap was sneller gekomen dan we hadden durv 
gezet en er herstel zichtbaar was, met elkaar eens goed door te praten hoe standpunten van de drie D66'ers niet 
we verder zouden gaan. Dat wilden we even in alle rust doen. Dus dat hangen van de verkiezingsuitslag en 
werd een weekend Gent. 07 

 Sinds de Tweede Kamerverkiezingen eind agenda te realiseren. Van Engelshove 
2006 vormen Pechtold, Van Engelshoven en Schouw het trio dat de D66- uitzetten, was regeren niet cout que c 
kar trekt. Bij alle inspanningen die sindsdien zijn gepleegd om de partij nier om ie agenda te realiseren en dat i 
weer op poten te krijgen, spelen zij een centrale rol. Het besef dat dit een er een kans zou komen om echt een 
cruciale fase is voor de partij en dat gezamenlijk optreden essentieel is, waren we er wel klaar voor. „55 
zorgt voor een goede samenwerking tussen de drie D66'ers. Van Engels- Behalve over de strategie besprel 
hoven: "Ja, het was samen uit, samen thuis. Je bespreekt alles met elkaar, Schouw ook het inhoudelijke verhaal' 
verrast elkaar niet en afspraak is afspraak. Dat werkte goed. 08 is, voert hij - zoals hiervoor al bleek 

Nu die eerste fase van het herstel achter de rug is, kijken Pechtold, het christelijk-moralistische kabinetsi 
Van Engelshoven en Schouw in Gent vooral vooruit. Van Engelshoven: D66-verhaal, dat uitgaat van het mdi' 
"We stonden aan de vooravond van een reeks verkiezingen: 2009, 2010, tegen het "xenofobe populisme" van 
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eider  In 't Veld, die vier jaar lang a  I s  2011, we wilden daar één lijn in hebben. Waar gaan we voor, waarmee 
ment haar eigen gang heeft gaan we naar de kiezer en hoe gaan we daar na de verkiezingen werk van 
Leuwe collega's die hun eigen opvat maken."49  Zo eensgezind als de drie D66'ers aan het herstel van hun par- 
en. Voor In 't Veld is dat wennen,  tij werken, zo verschillend denken zij op één punt over de te volgen stra- 
ihoven.4°  Om de samenwerking tus- tegie: moet D66 na de verkiezingen in 2011 willen deelnemen aan een 
srbeteren, wordt een organisatiea(f\j nieuwe regering? Pechtold: "ik zat op de lijn: in één keer doorpakken. Als 
iet landelijk bestuur van D66 de o het kan: doen.  „50  Maar Schouw en Van Engelshoven denken daar anders 
en een hecht team te maken. 42 Maar over. "Ons beeld was veel meer waar willen we in 2015 staan en daar 
Ie coach "dat de opdracht onhani haar moeten we op gericht zijn," aldus Van Engelshoven. "In 2011 moeten we 
het niet eens over "de noodzaak ei, dat nog niet willen, tenzij we zoveel zetels halen en een dusdanige positie 

e bestaande kwaliteit van samenwei' krijgen dat we echt wat voor elkaar kunnen krijgen."5' Schouw en Van 
)nderlinge verhoudingen belen'lmer(f Engelshoven willen dat de focus van de democraten zich niet uitsluitend 
a, ziet een ander het nut van verbete richt op de verkiezingen van 2011, maar ook - en misschien nog wel 
ing niet in. Daaruit concludeert (ie meer op de verkiezingen in 2015. Dan moet de winst die in 2011 hope- 
nditie voor een zinvol vervolg" oit lijk wordt behaald, worden geconsolideerd. Schouw: "We hebben toen 
de animositeit tussen de drie D66'ers tegen elkaar gezegd: we verzilveren het succes in twee keer en niet in één 

opereren alledrie redelijk succesvol keer. Het is beter om het uit te smeren over de tijd, zodat we tijd hebben 
voor D66 belangrijke thema's. In de om kader op te bouwen, ook in gemeenten en provincies. „52 Pechtold, die 
re modus vivendi met elkaar vinden, in zijn hart toch vooral een bestuurder is en altijd zoekt naar manieren om 

D66 deel te laten nemen aan de macht, houdt vast aan zijn wens om van 
[INGSDOSSIERS D66 al na de volgende verkiezingen een regeringspartij te maken. Maar, 

zo vult hij aan, "ik heb toen wel meteen als garantie gegeven: als we gaan 
echtold, partijvoorzitter Van Engels- regeren, blijf ik in de Kamer. Dus je hoeft niet bang te zijn dat ik een 
en lang weekend naar Gent om pa te onervaren fractie achterlaat. En mijn adagium is: de politiek leider hoort 
hting de Tweede Kamerverkiezingen in de Kamer te zitten. „53 Helemaal ongevoelig voor het standpunt van 
Irietal reist naar de Belgische stad af Pechtold zijn Schouw en Van Engelshoven ook niet. D66 is bovendien 
nemende populariteit van D66 en de sneller dan verwacht hersteld van het dieptepunt in 2006. Van Engeisho- 
et D66 die groei opvangen? En  line  ven: "Eén periode is redelijk kort om van bijna niets naar een stabiele 
ijn worden vastgehouden? Van En- middenpartij met een behoorlijke omvang. Die stabiliteit is er wel veel 
ehoefte om, nadat de eerste stap was sneller gekomen dan we hadden durven hopen.  „54  Uiteindelijk liggen de 
t elkaar eens goed door te praten hoe standpunten van de drie D66'ers niet zo heel ver uit elkaar. Alles zal af- 
we even in alle rust doen. Dus dat hangen van de verkiezingsuitslag en van de mogelijkheden om de D66- 

Te Tweede Kamerverkiezingen eind agenda te realiseren. Van Engelshoven: "In de langetermijnkoers die we 
aven en Schouw het trio dat de D66- uitzetten, was regeren niet cout que cout het doel, maar wel de beste ma- 
;indsdien zijn gepleegd om de partij nier om je agenda te realiseren en dat is wel waar je het voor doet. Dus als 
en centrale rol. Het besef dat dit ccii er een kans zou komen om echt een hervormingskabinet te vormen, dan 
gezamenlijk optreden essentieel is, waren we er wel klaar voor. „55 

tussen de drie D66'ers. Van Engels- Behalve over de strategie bespreken Pechtold, Van Engelshoven en 
i thuis. Je bespreekt alles met elkaar. Schouw ook het inhoudelijke verhaal van D66. Sinds Pechtold partijleider 
:aak.  Dat werkte goed. 08 is, voert hij - zoals hiervoor al bleek - een driesporenbeleid: tegenover 
1 achter de rug is, kijken Pechtold, het christelijk-moralistische kabinetsbeleid zet Pechtold het vrijzinnige  
it  vooral vooruit. Van Engelshoven: D66-verhaal, dat uitgaat van het individu. Daarnaast keert Pechtold zich 
een reeks verkiezingen: 2009, 2010, tegen het "xenofobe populisme" van Geert Wilders. Die strategie heeft 
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succes, maar is onvoldoende om kiezers ook blijvend aan D66 te binden. 
Daarvoor is het derde spoor nodig: een pakkend eigen verhaal, een visie. 
"Een ei

6
gen agenda van hervormen en innoveren", zoals Pechtold het 

noemt. In In zijn toespraken tijdens de partijcongressen in 2008 en begin 
2009 heeft Pechtold daarvan al de contouren geschetst. In een periode 
waarin het economisch allemaal wat minder wordt en mensen zich zorgen 
maken om hun baan, hun huis of hun pensioen, is het nodig om perspec-
tief te bieden. De D66-leider verwijt het kabinet dat het geen ambitie 
toont en wijt dat aan "taboes" om onderwerpen als hypotheekrenteaftrek, 
arbeidsmarkt en pensioenleeftijd bespreekbaar te maken. "ik wil perspec-
tief bieden", heeft Pechtold op het voorjaarscongres in maart 2009 ge-
zegd, "hun taboe is onze visie".  57  Maar wat die visie precies is, is nog niet 
uitgekristalliseerd. En daarover gaan de gesprekken in Gent. Tijdens de 
wandelingen door de stad en 's avonds aan tafel komen Pechtold, Van 
Engelshoven en Schouw tot een inhoudelijke D66-agenda voor de ko-
mende jaren.  58 

 De kern daarvan wordt gevormd door vijf onderwerpen 
die voor mensen van wezenlijk belang zijn: werk, woning, onderwijs, 
milieu en democratie. Vijf dossiers waarop D66 vergaande hervormingen 
wil doorvoeren. De onderwerpen zijn niet nieuw: hervorming van de 
woningmarkt en de arbeidsmarkt stonden immers al in 2006 in het ver-
kiezingsprogramma en de vernieuwing van de democratie is al sinds de 
oprichting van D66 een speerpunt. Nieuw is het totaal, de som van 'de 
vijf hervormingsdossiers', zoals ze al snel zullen worden aangeduid, en 
het feit dat deze vijf punten tot speerpunt worden benoemd. Op deze vijf 
thema's zal D66 'issue  ownership'  proberen te bewerkstelligen. Daartoe 
zullen de vijf hervormingsdossiers de komende periode consequent wor-
den gecommuniceerd en in alle belangrijke toespraken worden verwerkt. 

STIP OP DE HORIZON 

Op 7 november 2009 komen 1.400 democraten bijeen in het Chassé 
Theater in Breda. Het najaarscongres heeft als thema 'onderwijs'. Als het 
congres één ding duidelijk maakt, is dat D66 springlevend is. Drie jaar na 
de bijna-ondergang is D66 'de partij waar je bij wilt horen'. Die sfeer en 
dat zelfvertrouwen vullen op 7 november de gangen en zalen van het 
Chassé Theater. Partijleider Pechtold houdt tijdens het congres in Breda 
zijn meest bevlogen congrestoespraak sinds hij in 2006 werd gekozen als 
lijsttrekker van het toen zo kwakkelende D66. Op onconventionele wijze 
en met zichtbaar genoegen leidt de kunsthistoricus Pechtold zijn politiek-
inhoudelijke betoog in aan de hand van schilderijen van Piet Mondriaan, 
die op een groot scherm worden geprojecteerd. De analogie met de schil-
derijen van Mondriaan gebruikt Pechtold om zijn hervormingsagenda te 
presenteren, zijn "stippen op de horizon": arbeidsmarkt, woningmarkt,  

D66 is  

onderwijs, klimaat en democratie. N 
democraten met zoveel overtuiging 
zijn visie uiteen: 

"Is het niet bij uitstek de taak van 
migen abstract lijkt, onverklaarbaar 
dat is in de politiek vaak het geva: 
Door de geschiedenis te vertellen. 
Door mensen mee te nemen in eer 
niet mensen zomaar ingrijpende ma 
praat dus niet alléén over hypothe 
woningmarkt. Je praat dus niet zon 
rendrecht maar over het gehele  spec  
praat dus al helemaal niet uit het ni 
hebt het over arbeidsparticipatie, de 
lingen, historisch perspectief. Dan 
krijg je mensen mee. Niet naar het 
plein, nee, mee naar de toekomst! 11 
is géén crisismaatregel. Het is onder 
Dat moet je laten zien. En ja, dan r 
dan nog zal niet iedereen overtuigd 
en de weerstand minder als de ontv 
waar jij voor staat. Het gaat niet om 
vandaan komt en waar je naartoe 
komst. 

In mijn nachtmerrie staat mijn ges 
dat ons ter verantwoording roept. T 
slechte staat waarin Nederland is a 
aan leiderschap; angstig, door gebn 
tig, door gebrekkig onderwijs; ten 
aan een xenofoob. Een land, dat stil 
burgers, vervreemd van z'n contine 
nis. De vraag is: wie gaat toekomsi 
rekening krijgen van het vooruitsci 
zo. Wie wel? De terugkijkers, de  ph  
tisme, de aanhangers van plat popr 
de achteruitkijkspiegel. Laat zij het 
gres, als deze bange conservatieven 
kunnen? Of niet aan dûrven? Wie 
Onze premier? Gaat hij het ze vei 
premier met zijn vierde kabinet d 
Drie jaar lang hebben wij aangedi 
schap, op vernieuwing en vooruitg 
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ers ook blijvend aan D66 te bindeii onderwijs, klimaat en democratie. Niet eerder zette de voorman van de 
rn pakkend eigen verhaal, een Visie democraten met zoveel overtuiging, bevlogenheid en vastberadenheid 
en innoveren", zoals Pechtold liet zijn visie uiteen: 
partijcongressen in 2008 en begin 

rontouren geschetst. In een periode "Is het niet bij uitstek de taak van de politiek om dat, wat voor som- 
ninder wordt en mensen zich zorgen migen abstract lijkt, onverklaarbaar is of misschien zelfs afschrikt - en 

pensioen, is het nodig om perspec dat Is in de politiek vaak het geval - om dat begrijpelijk te maken? 

t het kabinet dat het geen ambitie Door de geschiedenis te vertellen. Door de ontwikkeling te schetsen. 

lerwerpen als hypotheekrenteaftrek. Door mensen mee te nemen in een visie. En dat betekent dus dat je 

reekbaar te maken. "ik wil perspee- niet mensen zomaar ingrijpende maatregelen voor de voeten werpt. Je 

roorjaarscongres in maart 2009 ge- praat dus niet alléén over hypotheekrenteaftrek maar over de totale 
ir wat die visie precies is, is nog tijet woningmarkt. Je praat dus niet zomaar even over CO2-opslag in  Ba- 

de  gesprekken in Gent. Tijdens de rendrecht maar over het gehele spectrum van klimaat en energie. En je  

rids  aan tafel komen Pechtold, Vaii praat dus al helemaal niet uit het niets over een AOW-leeftijd. Nee, je 
oudeljke D66-agenda voor de La- hebt het over arbeidsparticipatie, demografie, internationale ontwikke- 
dt gevormd door vijf onderwerpen lingen, historisch perspectief. Dan win je mensen voor je ideeën. Dan 
mg zijn: werk, woning, onderwijs, krijg je mensen mee. Niet naar het Malieveld, niet naar het Museum- 
aarop D66 vergaande hervormingen plein, nee, mee naar de toekomst! De verhoging van de AOW-leeftijd 
jn niet nieuw: hervorming van (Ie is géén crisismaatregel. Het is onderdeel van een nieuwe arbeidsmarkt. 
tiden immers al in 2006 in het - 

Dat moet je laten zien. En ja, dan nog zullen er bezwaren zijn. En ja, 
ig van de democratie is al sinds (Ie dan nog zal niet iedereen overtuigd zijn. Maar de waardering is groter 
ieuw is het totaal, de som van - de en de weerstand minder als de ontwikkeling helder is, als duidelijk is 

1 snel zullen worden aangeduid, eii waar jij voor staat. Het gaat niet om nIt, maar om de lijn tussen waar je 
2unt worden benoemd. Op deze vijf vandaan komt en waar je naartoe gaat. Zonder verleden géén toe- 
roberen te bewerkstelligen. Daartoe komst. 

komende periode consequent or- In mijn nachtmerrie staat mijn generatie voor een jongerentribunaal, 
rijke toespraken worden verwerkt. dat ons ter verantwoording roept. Ter verantwoording roept voor de 

slechte staat waarin Nederland is achtergelaten: dolend, door gebrek 
HORIZON aan leiderschap; angstig, door gebrek aan politieke moed; middelma- 

tig, door gebrekkig onderwijs; teruggetrokken door een uitlevering 
democraten bijeen in het Chassé aan een xenofoob. Een land, dat stilstaat. Een land, vervreemd van z'n 

heeft als thema 'onderwijs'. Als liet burgers, vervreemd van z'n continent, vervreemd van zijn geschiede- 
lat D66 springlevend is. Drie jaar na nis. De vraag is: wie gaat toekomstige generaties vertellen dat zij de 
waar je bij wilt horen'. Die sfeer en rekening krijgen van het vooruitschuiven? Dat ga Ik niet doen. Niet 
mber de gangen en zalen van liet zo. Wie wel? De terugkijkers, de pleitbezorgers van beschaafd patriot- 
houdt tijdens het congres in Breda tisme, de aanhangers van plat populisme. Al diegenen, die sturen op 
sinds hij in 2006 werd gekozen als de achteruitkijkspiegel. Laat zij het ze maar vertellen! Maar wat, con- 

ride  D66. Op onconventionele wijze gres, als deze bange conservatieven de verantwoordelijkheid niet aan 
insthistoricus Pechtold zijn politiek- kunnen? Of niet aan dûrven? Wie staat er dan ter verantwoording?  
an  schilderijen van Piet Mondriaan, Onze premier? Gaat hij het ze vertellen? Drie jaar lang heeft deze 
ojecteerd. De analogie met de schil- premier met zijn vierde kabinet de tijd gehad voor heldere keuzes,  

told  om zijn hervormingsagenda te Drie jaar lang hebben wij aangedrongen op daadkracht, op leider- 
izon": arbeidsmarkt, woningmarkt, schap, op vernieuwing en vooruitgang. Op de noodzakelijke hervor- 
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mingen. Maar in plaats van een krachtig kabinet, kregen we mager 
management en labiel leiderschap. Congres, dit kabinet ontwijkt keu-
zes met telkens weer een nieuwe variant van uitstel. Honderd dagen 
snuffeistage, tientallen werkgroepen, honderden ambtenaren, negen-
tien commissies. Iedereen mag meedenken, maar niemand regeert. 
Minister-president, regeren is een werkwoord! 

Het moet anders. Ja, anders. Omdat vooruitgang om verandering 
vraagt. Anders, omdat verandering om daadkracht vraagt. En anders, 
omdat daadkracht om leiderschap vraagt. En dat, ja dat wil ik toekom-
stige generaties graag vertellen. Want wij hebben de ideeën. Een ver-
nieuwingsagenda met vijf speerpunten. Vijf hervormingen. Want het 
gaat om de arbeidsmarkt, de woningmarkt, kennis en onderwijs, kli-
maat en energie en om de democratie. Je baan. Je huis. Je opleiding. 
De toekomst van de aarde. En de verhouding tussen burger en staat. 
Dáár wil ik me voor inzetten. Dat is mijn hervormingsagenda. Cruci-
aal wordt: welke houding wint? En de keuze is simpel: wil je stilstand 
en vooruitschuiven? Wil je nationalisme en angst? Of wil je vooruit-
gang en vernieuwing? Man en paard: wil je CDA? Wil je PVV? Of 
wil je D66? Wij, wij staan voor de toekomst. Want wij willen niet dat 
conservatieve krachten het land gijzelen in een 'coalitie van de angst'. 
Aan mijn horizon staat nog een stip, een stip waarbij Wilders nog als 
enige in zijn eigen waanideeën gelooft. Wanneer komt progressief 
Nederland uit die kramp? Uit die kramp van de nieuwe politieke cor-
rectheid, van het niet dfirven benoemen. Want Wilders maakt niet al-
leen zijn kiezers bang, hij maakt ook zijn tegenstanders bang. En dat 
laat ik niet gebeuren. Dat laat ik mij niet gebeuren. ik benoem het, ik 
ontmantel het en ik zet er mijn eigen ideeën tegenover! Samen met 
jullie gaan wij voor winst. Stabiele winst. Niet alleen komend jaar of 
het jaar daarop, maar vooral ook: daarna! „59 

EEN BELANGRIJK JAAR 

Begin 2010 staat D66 aan de vooravond van een voor de partij belangrijk 
jaar. De gemeenteraadsverkiezingen in maart vormen hèt moment om de 
gunstige opiniepeilingen om te zetten in zetels en in het hele land de partij 
te versterken. Een goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen moet 
de basis leggen voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen ui 

mei 2011. Maar dat scenario wordt ingehaald door de politieke ontwikke-
lingen. In de nacht van 19 op 20 februari 2010 valt namelijk het vierde 
kabinet-Balkenende. Aanleiding is de verlenging van de militaire missie 
in Uruzgan. De PvdA-bewindslieden zijn tegen verlenging van die missie, 
de bewindslieden van het CDA en de ChristenUnie zijn vóór. Omdat de 
regeringspartijen er niet uitkomen, stappen de PvdA-bewindslieden WI 

D66 IS T 

het kabinet. "Onontkoombaar", noemi 
kabinet. "Het vertrouwen tussen de k 
nen."60  Weer komt een kabinet onde: 
voortijdig ten val. Drie jaar lang heef  
tie  gevoerd. De D66-leider is blij da 
kabinet dat volgens hem gekenmerk 
kracht. "Bij dit kabinet regeerde de b 
Pechtold in een reactie. "In deze tijd v 
land nu verlost van voortdurende ruzi 
het kabinet. Alle belangrijke vragen 
ven. Nederland heeft drie jaar verlon 
dit kabinet. „61 

Door de val van het kabinet zullen 
de Kamerverkiezingen worden geho 
vastgesteld op 9 juni. De politieke p 
weer uit de kast halen. De dag na de 
lijk bestuur van D66 in een extra verg 
stemmen. Over vier weken moet hel 
liggen, op 3 april zal het definitieve 
Kandidaten voor de verkiezingen heb] 
te melden. Na een voorselectie op ba 
Pechtold en partijvoorzitter Van Eng 
didaten een gesprek hebben, waarna z 
Op 16 en 17 april zal in de Conventio 
zingscongres plaatsvinden.  62  Door de 
D66 een nog belangrijker jaar dan ged 

GEMEENTERAADS 

Terwijl in hoog tempo de voorbereic 
Kamerverkiezingen in gang worden 
campagne voor de gemeenteraadsveri 
den. Nog meer dan in 2006 (toen in i 
november landelijke verkiezingen zi 
raadsverkiezingen deze keer de opma: 
gen in juni. Voor lokale afdelingen va 
niet fijn als de gemeenteraadsverkie: 
landelijke verkiezingen, maar in dit g 
twee verkiezingen kort op elkaar voll 
ren van de gunstige peilingen en prob 
de uitslag in maart met zich meebre 
Kamerverkiezingen in juni. Om die i 

meenteraadsverkiezingen nadruldceljl 
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krachtig kabinet, kregen we  mace,-  het kabinet. "Onontkoombaar", noemt D66-leider Pechtold de val van het 
i. Congres, dit kabinet ontwijkt ken- kabinet. "Het vertrouwen tussen de kabinetsleden was al weken verdwe- 
variant van uitstel. Honderd daget, nen."6°  Weer komt een kabinet onder leiding van Jan-Peter Balkenende 

pen, honderden ambtenaren, negen- voortijdig ten val. Drie jaar lang heeft Pechtold tegen dit kabinet opposi- 
meedenken, maar niemand regeert  tie  gevoerd. De D66-leider is blij dat er een einde is gekomen aan het 
werkwoord! kabinet dat volgens hem gekenmerkt werd door een gebrek aan daad- 
)mdat vooruitgang om verandering kracht. "Bij dit kabinet regeerde de besluiteloosheid en de stilstand", zegt 
g om daadkracht vraagt. En anders, Pechtold in een reactie. "In deze tijd van economische crisis wordt Neder- 
vraagt. En dat, ja dat wil ik toekoi-n land nu verlost van voortdurende ruzie en gebrek aan leiderschap binnen 
Vant wij hebben de ideeën. Een ver- het kabinet. Alle belangrijke vragen werden uitgesteld en vooruit gescho- 
unten. Vijf hervormingen. Want liet ven. Nederland heeft drie jaar verloren door een gebrek aan ambitie van 
iingmarkt, kennis en onderwijs, ku- dit kabinet."6' 
ratie. Je baan. Je huis. Je opleiding. Door de val van het kabinet zullen, net als in 2006, vervroegde Twee- 
verhouding tussen burger en staat. de Kamerverkiezingen worden gehouden. De verkiezingsdatum wordt 

t is mijn hervormingsagenda. Cruci- vastgesteld op 9 juni. De politieke partijen kunnen hun noodprocedures 
n de keuze is simpel: wil je stilstaiicl weer uit de kast halen. De dag na de val van het kabinet komt het lande- 
ialisme en angst? Of wil je vooruit- lijk bestuur van D66 in een extra vergadering bijeen om de planning af te 
sard: wil je CDA? Wil je PVV? Of stemmen. Over vier weken moet het concept-verkiezingsprogramma er 
e toekomst. Want wij willen niet dat liggen, op 3 april zal het definitieve programma worden gepresenteerd. 
jzelen in een 'coalitie van de angst Kandidaten voor de verkiezingen hebben tot 11 maart de tijd om zich aan 
Lip, een stip waarbij Wilders nog als te melden. Na een voorselectie op basis van de brieven zullen lijsttrekker 
gelooft. Wanneer komt progressief Pechtold en partijvoorzitter Van Engelshoven met maximaal zestig kan- 
kramp van de nieuwe politieke cor- didaten een gesprek hebben, waarna zij een advieslijst zullen presenteren. 
)emen. Want Wilders maakt niet al- Op 16 en 17 april zal in de  Convention Factory  in Amsterdam het verkie- 
ook zijn tegenstanders bang. En dat zingscongres plaatsvinden.  62  Door de val van het kabinet wordt 2010 voor 
nij niet gebeuren. ik benoem het, ik D66 een nog belangrijker jaar dan gedacht. 
sigen ideeën tegenover! Samen met 
Ee winst. Niet alleen komend jaar of GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

laarna! "59  
Terwijl in hoog tempo de voorbereidingen voor de vervroegde Tweede 

GRTJK JAAR Kamerverkiezingen in gang worden gezet, start op 16 januari 2010 de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 3 maart plaatsvin- 

vond van een voor de partij belangrijk den. Nog meer dan in 2006 (toen in maart nog niet bekend was dat er in 
i in maart vormen hèt moment om de november landelijke verkiezingen zouden zijn) vormen de gemeente- 
n in zetels en in het hele land de partij raadsverkiezingen deze keer de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezin- 
de gemeenteraadsverkiezingen moet gen in juni. Voor lokale afdelingen van politieke partijen is het doorgaans 

oor de Tweede Kamerverkiezingen in niet fijn als de gemeenteraadsverkiezingen worden overschaduwd door 
ingehaald door de politieke ontwikke- landelijke verkiezingen, maar in dit geval is het voor D66 gunstig dat de 
ebruari 2010 valt namelijk het vierde twee verkiezingen kort op elkaar volgen. Daardoor kan de partij profite- 
de verlenging van de militaire missie ren van de gunstige peilingen en proberen de positieve sfeer die een goe- 
i zijn tegen verlenging van die missie, de uitslag in maart met zich meebrengt, vast te houden tot de Tweede 
de ChristenUnie zijn vóór. Omdat de Kamerverkiezingen in juni. Om die reden zal de campagne voor de ge- 
stappen de PvdA-bewindslieden uit meenteraadsverkiezingen nadrukkelijk landelijk worden gecoördineerd. 63 
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De verkiezingscampagne van 2010 vindt plaats in een totaal andere sfeer durft te kiezen voor verandering. De 
dan die in 2006. D66 doet in 236 van de 431 gemeenten zelfstandig mee, klassieke middelen: borden, posters 
in 34 gemeenten wordt onder een lokale naam aan de verkiezingen deel- Maar er wordt ook meer dan ooit aanc 
genomen, of met een gezamenlijke lijst. Zo maakt D66 in een aantal ge- is er een speciale campagnewebsite r 
meenten deel uit van een lijstverbinding met de PvdA, met GroenLinks of van Alexander Pechtold. En behalve 
met de VVD (gezamenlijke lijsten met PVV, TON, SGP, SP en Chris- zijn de democraten ook te volgen v 
tenUnie zijn door het landelijk bestuur uitgesloten  64). In tachtig procent  Twitter.  
van de gemeenten kan op D66 worden gestemd en in totaal staan er ruim Twee dagen voor de verkiezingen 
3.500 democraten op de lokale kandidatenlijsten. 65 Daaronder opvallend de degens in het verkiezingsdebat 
veel jonge D66'ers en in een aantal gemeenten heeft D66 zelfs een  twin-  EénVandaag. Misschien wel het mee  
tiger  als lijsttrekker. Er liggen twee gevaren op de loer: het risico dat vlagen felle debat is het moment w 
'baantj esj agers' hun kans grijpen en de stijgende populariteit van D66 naar de programmamakers. Aanleidin1 
gebruiken om een mooie positie te verwerven, en het risico dat onerva- het onderwerp veiligheid aankondigi 
renheid tot brokken leidt. Door de groei van de partij en de toestroom van incidenten met Marokkaanse jongeren 
nieuwe leden kampt D66 met veel onervaren kandidaten. Daarom worden voorgelegd: 'de islam vormt een bedn 
overal in het land voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over wat het leving'. Dit schiet Pechtold in het verl< 
werk van een gemeenteraadslid inhoudt en wat er van een D66-raadslid lijk dat u een tendentieus filmpje maal 
wordt verwacht. Vervolgens worden de nieuwelingen gedurende een geloof wordt verbonden," bijt hij de 
aantal zaterdagen onderworpen aan een training om ze de kneepjes van "Een derde van uw uitzending gaat we 
het raadswerk bij te brengen. de heer Wilders." Vervolgens haalt P 

De ambitie van de democraten is een verdubbeling van het huidige hoor zeggen dat in gemeentelijke in 
aantal raadszetels en een D66-vertegenwoordiging in al die gemeentera- moet worden, dan heeft u het niet al 
den waar D66 nu niet is vertegenwoordigd. De doelstelling is om meer bibliotheek. Dan is de weg naar de 
dan vijfhonderd gemeenteraadszetels te behalen. In de grote steden willen daarmee is uw politiek een grotere b 
de democraten minimaal tien procent van de stemmen halen, in de rest dan de islam. „68 
van de 36 grootste D66-afdelingen minimaal vijf procent.  66  Hoewel de "Mijn streven is om in 2010 ons 
verwachte winst waarschijnlijk ook zal resulteren in meer kansen op dubbelen," zei partijvoorzitter Van Ei 
deelname aan colleges van burgemeester en wethouders, wil D66 niet te wordt ruimschoots overtroffen. Op 3 i 
snel tot coalitievorming overgaan. De lijn die wordt gekozen is: "966 de gemeenteraadsverkiezingen. De pi 
gaat niet in het college, tenzij.....67  De blik van de democraten is immers stemmen, goed voor 546 gemeenteraa 
ook al gericht op de verkiezingen over vier jaar, als consolidatie van de vier jaar eerder en dus bijna een vervi 
winst het doel is. den, Delft, Hilversum, Wageningen ei 

Hoewel het om lokale verkiezingen gaat, zijn de onderwerpen waar partij. In Rotterdam gaat D66 van één i 
D66 campagne mee zal voeren, de vijf beleidsterreinen die sinds eind naar negen, in Den Haag van twee n 
2006 de landelijke D66-agenda domineren: de arbeidsmarkt, de woning- ineenten verveelvoudigt de partij. 136 
markt, duurzaamheid, kennis en innovatie en de kwaliteit van de over- groot feest in een stampvolle Winkel 
heid. De centrale boodschap van de democraten is ook nu de keuze tussen tisch resultaat", aldus partijleider Pecht 
'stilstaan' en 'hervormen'. De democraten kiezen 'Anders? Ja!' als  cam-  trekken. Een verviervoudiging van oi 
pagneslogan, een variatie op de slogan die is gebruikt bij de Europese prachtig resultaat. In veel gemeenten in 
verkiezingen in 2009 ('Europa? Ja!'). Zowel in beeld als wat betreft in- Een mooie beloning ook voor al die vr 
houd bouwt de verkiezingscampagne voort op die succesvolle campagne. keihard campagne gevoerd.  „71  Partijv,  
D66 wil een positieve, optimistische boodschap overbrengen. De bood- dat dit voor D66 "het beste resultaat O( 

schap op de strak vormgegeven, herkenbare posters is duidelijk: D66 is (wat niet juist is: bij de gemeenteraat 
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vindt plaats in een totaal andere s feei- durft te kiezen voor verandering. De democraten voeren campagne met 
in de 431 gemeenten zelfstandig  nice  klassieke middelen: borden, posters en een tour met een campagnebus. 
okale naam aan de verkiezingen deel- Maar er wordt ook meer dan ooit aandacht besteed aan nieuwe media. Zo 
lijst. Zo maakt D66 in een aantal ge- is er een speciale campagnewebsite met nieuws, filmpjes en videoblogs  
cling  met de PvdA, met GroenLinks of van Alexander Pechtold. En behalve via de gebruikelijke campagnemail 
met PVV, TON, SGP, SP en Chris- zijn de democraten ook te volgen via Facebook, Hyves, LinkedIn en 
tuur uitgesloten  64). In tachtig procent  Twitter.  
Jen gestemd en in totaal staan er ruim Twee dagen voor de verkiezingen kruisen de landelijke partijleiders 
didaten1jsten.65  Daaronder opvallend de degens in het verkiezingsdebat van het actualiteitenprogramma 
gemeenten heeft D66 zelfs een  twin-  EénVandaag. Misschien wel het meest opmerkelijke moment in het bij 
e gevaren op de loer: het risico dat vlagen felle debat is het moment waarop D66-leider Pechtold uithaalt 
m de stijgende populariteit van D66 naar de programmamakers. Aanleiding is de manier waarop EénVandaag 
verwerven, en het risico dat oner\ a- het onderwerp veiligheid aankondigt. Na een introductiefilmpje over 

roei van de partij en de toestroom van incidenten met Marokkaanse jongeren, krijgen de lijsttrekkers de stelling 
nervaren kandidaten. Daarom worden voorgelegd: 'de islam vormt een bedreiging voor de Nederlandse samen- 
eenkomsten gehouden over wat het leving'. Dit schiet Pechtold in het verkeerde keelgat: "ik neem het u kwa- 
oudt en wat er van een D66-raadslid lijk dat u een tendentieus filmpje maakt waarin straatcriminaliteit aan een  
Len  de nieuwelingen gedurende een geloof wordt verbonden," bijt hij de presentatoren van EénVandaag toe. 
een training om ze de kneepjes van "Een derde van uw uitzending gaat weer over de xenofobe boodschap van 

de heer Wilders." Vervolgens haalt Pechtold uit naar de PVV: "Als ik u 
is een verdubbeling van het huidige hoor zeggen dat in gemeentelijke instellingen de hoofddoek verboden 
genwoordiging in al die gemeenccra- moet worden, dan heeft u het niet alleen over het gemeentehuis of de 
roordigd. De doelstelling is om  nicer  bibliotheek. Dan is de weg naar de tram en het park heel dichtbij en 
s te behalen. In de grote steden willen daarmee is uw politiek een grotere bedreiging voor onze maatschappij 
nt van de stemmen halen, in de rest dan de islam. „68 
minimaal vijf procent.  66  Hoewel (Ie "Mijn streven is om in 2010 ons aantal raadsleden minimaal te ver- 

k zal resulteren in meer kansen op dubbelen," zei partijvoorzitter Van Engelshoven in 2007.69  Die ambitie 
ester en wethouders, wil D66 niet te wordt ruimschoots overtroffen. Op 3 maart is D66 de grote winnaar van 
De lijn die wordt gekozen is: "D(i6 de gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalt 8,18 procent van de 
De blik van de democraten is immers stemmen, goed voor 546 gemeenteraadszetels. Dat zijn er 398 meer dan 
ver vier jaar, als consolidatie van de vier jaar eerder en dus bijna een verviervoudiging.  70  In onder meer Lei- 

den, Delft, Hilversum, Wageningen en Haarlem wordt D66 de grootste 
igen gaat, zijn de onderwerpen waar partij. In Rotterdam gaat D66 van één naar vier zetels, in Utrecht van drie 

vijf beleidsterreinen die sinds eind naar negen, in Den Haag van twee naar zes en ook in vele andere ge- 
aineren: de arbeidsmarkt, de woning- meenten verveelvoudigt de partij. D66 viert de uitslagenavond met een 
iiovatie en de kwaliteit van de over- groot feest in een stampvolle Winkel van Sinkel in Utrecht. "Een fantas- 
democraten is ook nu de keuze tussen tisch resultaat", aldus partijleider Pechtold. "Een lijn die we hopen door te 
)craten kiezen 'Anders? Ja!' als  cam-  trekken. Een verviervoudiging van ons aantal raadszetels betekent een 
gan die is gebruikt bij de Europese prachtig resultaat. In veel gemeenten in ons land doet D66 weer echt mee. 
'). Zowel in beeld als wat betreft in- Een mooie beloning ook voor al die vrijwilligers die de afgelopen weken 
e voort op die succesvolle campagne keihard campagne gevoerd.  „71  Partijvoorzitter Van Engelshoven claimt 
e boodschap overbrengen. De bood- dat dit voor D66 "het beste resultaat ooit bij gemeenteraadsverkiezingen" 
terkenbare posters is duidelijk: D66 is (wat niet juist is: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 haalde D66 
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ruim elf procent van de stemmen.). 72 Volgens haar is "gebeurd waar velen gehoor voor.  77  Het uitblijven van hei 
in de partij de afgelopen jaren hard voor gewerkt hebben: het fundament democratie is dagelijks zichtbaar, aldi 
onder de partij is verstevigd, solide geworden. We zijn weer terug en aansluit bij de visie van zijn voorgange 
hoe!"73  Wat Pechtold betreft vormen de gemeenteraadsverkiezingen een 
mooie opstap naar de landelijke verkiezingen in juni: "Voor mij laat de "Nederland lijkt een land op drift. I 
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vooral zien dat er behoefte is soms zelfs boos, zoeken naar een uit 
aan politici, die geen angst zaaien, maar optimistisch zijn, die niet uitslui- heden achter een bureaucratisch lol 
ten, maar verenigen, die geen mist optrekken, maar duidelijk kiezen. Op 9 anonieme instituties achter een telei 
juni ligt een zelfde keuze voor.  „74 

 Op grond van een opiniepeiling op de de helft van hun inkomen afdragen 
avond van de gemeenteraadsverkiezingen, kan D66 op 9 juni op vijftien moeten toezien hoe die overheid ve 
zetels in de Tweede Kamer rekenen. Na de verviervoudiging bij de ge- die het vertrouwen in de politiek ven 
meenteraadsverkiezingen zou dat een vervijfvoudiging in de Tweede vertrouwen in hen stelt. Hoe herstelb 
Kamer betekenen. Meer dan iedereen in de partij tot nu toe op heeft dur- ger en politiek? Hoe bestrijden we he 
ven hopen. Een vervijfvoudiging zou natuurlijk fantastisch zijn, erkent bare machthebbers, ver weg, over hui 
Pechtold, maar, zo waarschuwt hij: "We zijn van ver gekomen, maar Hoe bestrijden we de onverschillighe 
denk niet dat we er al zijn. „75 uit voort vloeit? Al meer dan veertig 

vloed geven. Meer dan één stem in 
AFSCHEID VAN HANS VAN MIERLO staan wij voor een overheid die eerlij 

is en presteert, en die direct verant 
Op 11 maart overlijdt op 78-jarige leeftijd voormalig partijleider en me- minder bureaucratie, minder middes 
deoprichter van D66 Hans van Mierlo. "Het is moeilijk de juiste woorden ten en direct gekozen bestuurders. A 
te vinden voor een man die dat zelf als geen ander kon, die ieder woord tiek weer bij elkaar. „78 
woog en proefde", schrijven partijleider Pechtold en partijvoorzitter Van 
Engelshoven in reactie op de dood van 'mister D66'. "Je woorden zeggen AFTRAP TWEEDE KAM, 
wie je bent, zei hij wel. Vanwege de vaak 'misleidende adjectieven' ver- 
zette hij zich tegen de behoefte bij sommigen om een etiket op D66 le I fet congres in Amsterdam vormt de 
plakken. 'Wat we zijn, zegt het verlangen naar ons', zei hij toen hij in Tweede Kamerverkiezingen in juni. 
2006 voor het laatst het D66-congres toesprak.  „76  Tijdens het voorjaars- Balkenende  IV  het kabinet van de stil 
congres, op 16 en 17 april in de  Convention Factory  in Amsterdam, wordt wijt het CDA en PvdA dat ze door noo 
Van Mierlo door de democraten herdacht. Op een groot beeldscherm te gaan de burger geen enkel perspectie 
wordt het beroemd geworden filmpje uit 1966 getoond, waarin de toen 
34-jarige Van Mierlo langs de grachten loopt, hardop nadenkend over wat De afgelopen jaren hebben CDA en 
er mis is met de democratie in Nederland. Tijdens de twee minuten stille jaar lang maakten zij ruzie om niets. 
na afloop van het filmpje, kan je in de overvolle congreszaal een speld akkoord bleek een lege agenda. Stape 
horen vallen. Als eerbetoon aan de medeoprichter van D66 wordt op 27 den gewogen en.. .terzijde geschoves 
april 2011 het wetenschappelijk bureau van D66, tot dan toe Kenniscen testtoestel. PvdA vond het goed... 16 
trum geheten, omgedoopt tot  Mr.  Hans van Mierlo Stichting.  tie.  CDA vond het goed... De koop 

In zijn toespraak voor het congres benadrukt lijsttrekker Pechtold dat liet goed... Doormodderen met he 
de boodschap uit de beginjaren van D66, de noodzaak van democratische goed... Een spreekverbod over het l 
vernieuwing, nog altijd actueel is. "Onze democratie is ontstaan in de tijd Een gedrocht van een AOW-besluit. 
van de ganzenveer, maar de politiek heeft geen idee hoe deze up-to-dolL was... Democraten, het einde van dil 
te houden in de tijd van internet. Wij hebben die ideeën wel. Ze zijn nog nieuwe dynamiek. Want kiezers zijn i 
altijd - een belangrijke reden van ons bestaan," zo houdt Pechtold ZiJn politiek gekrakeel, van verhullend ta 
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gehoor voor.  77  Het uitblijven van het noodzakelijke onderhoud aan de 
democratie is dagelijks zichtbaar, aldus Pechtold, die met zijn woorden 
aansluit bij de visie van zijn voorganger Van Mierlo: 

"Nederland lijkt een land op drift. Met kiezers, die teleurgesteld, en 
soms zelfs boos, zoeken naar een uitweg. Mensen, die zichtbare over-
heden achter een bureaucratisch loket, verder zagen vervormen tot 
anonieme instituties achter een telefonisch keuzemenu. Mensen, die 
de helft van hun inkomen afdragen aan de overheid, maar onmachtig 
moeten toezien hoe die overheid vervolgens niet presteert. Mensen, 
die het vertrouwen in de politiek verloren zijn, omdat de politiek geen 
vertrouwen in hen stelt. Hoe herstellen we dat vertrouwen tussen bur-
ger en politiek? Hoe bestrijden we het gevoel van mensen dat ongrijp-
bare machthebbers ver weg, over hun hoofden heen besluiten nemen? 
Hoe bestrijden we de onverschilligheid tegenover de politiek die daar 
uit voort vloeit? Al meer dan veertig jaar willen wij mensen meer in-
vloed geven. Meer dan één stem in de vier jaar. Al ruim veertig jaar 
staan wij voor een overheid die eerlijk en duidelijk is, die bescheiden 
is en presteert, en die direct verantwoording aflegt. Man en paard: 
minder bureaucratie, minder middenbestuur, slagvaardiger gemeen-
ten en direct gekozen bestuurders. Alleen zo breng je burger en poli-
tiek weer bij elkaar. „78 

AFTRAP TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

Het congres in Amsterdam vormt de start van de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen in juni. Volgens Pechtold is het kabinet-
Balkenende  IV  het kabinet van de stilstand geweest. De D66-leider ver-
wijt het CDA en PvdA dat ze door noodzakelijke beslissingen uit de weg 
te gaan de burger geen enkel perspectief hebben geboden. 

"De afgelopen jaren hebben CDA en PvdA Nederland stil gezet. Drie 
jaar lang maakten zij ruzie om niets. Letterlijk: om niets. Het regeer-
akkoord bleek een lege agenda. Stapels adviezen werden gewikt, wer-
den gewogen en... terzijde geschoven. De verplichting van een JSF-
testtoestel. PvdA vond het goed... 160 miljoen bezuinigen op de poli-
tie. CDA vond het goed... De koopzondag aan banden. PvdA vond 
het goed... Doormodderen met het ontslagrecht. CDA vond het 
goed... Een spreekverbod over het H-woord. PvdA vond het goed... 
Een gedrocht van een AOW-besluit. En het CDA zag dat het goed 
was... Democraten, het einde van dit kabinet kan het begin zijn van 
nieuwe dynamiek. Want kiezers zijn niet gek. Die hebben genoeg van 
politiek gekrakeel, van verhullend taalgebruik, van gemankeerde be- 

339 - 

I  il~x N-1- 

AFGROND 

Volgens haar is "gebeurd waar velen 
voor gewerkt hebben: het fundament 
e geworden. We zijn weer terug en 
n de gemeenteraadsverkiezingen een 
rkiezingen in juni: "Voor mij laat de 
zingen vooral zien dat er behoefte is 
aaar optimistisch zijn, die niet uitslui-
ptrekken, maar duidelijk kiezen. Op 9 
)p grond van een opiniepeiling op de 
ingen, kan D66 op 9 juni op vijftien 
a. Na de verviervoudiging bij de ge-
een vervijfvoudiging in de Tweede 
n in de partij tot nu toe op heeft dur-
ou natuurlijk fantastisch zijn, erkent 

"We zijn van ver gekomen, maai- 

LANS VAN MIER-LO  

leeftijd voormalig partijleider en me-
lo.  "Het is moeilijk de juiste woorden 
als geen ander kon, die ieder woord 

ider Pechtold en partijvoorzitter Van  
an  'mister D66'. "Je woorden zeggen 
e vaak 'misleidende adjectieven' ver-
sommigen om een etiket op D66 le 

riangen naar ons', zei hij toen hij in 
es toesprak.  „76  Tijdens het voorjaars-
vention  Factory  in Amsterdam, ot-(It  
ierdacht. Op een groot beeldscherm 
ije uit 1966 getoond, waarin de toen 
ten loopt, hardop nadenkend over svat 
rland. Tijdens de twee minuten stilte 

a de overvolle congreszaal een speld 
medeoprichter van D66 wordt op 27 
eau van D66, tot dan toe Kenniseen-
ins van Mierlo Stichting. 
es benadrukt lijsttrekker Pechtold (lat 
D66, de noodzaak van democratische 
Onze democratie is ontstaan in de tijd 

heeft geen idee hoe deze up-to-date 

hebben die ideeën wel. Ze zijn— nog 
ons bestaan," zo houdt Pechtold zijn 
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sluiten, en van negatief uitruilen, waardoor er niets gebeurt. Met die namens D66 minister van Economis 
kennis van nu weten we dat het in een nieuw kabinet adequater moet. zien als de gedroomde opvolger van 
Ik zeg het zijn critici na: 'Het concept-Balkenende is uitgewerkt.' verkoos na zijn ministerschap een  fu  
Want nee, de afgelopen jaren is Nederland niet verwend met  inspire-  pers.  
rend  en daadkrachtig leiderschap. Congres, in een land op drift waarin Alexander Rinnooy Kan houdt tij 
kiezers houvast zoeken, staan voor mij twee vragen centraal: welk noodzaak te investeren in onderzoel 
perspectief bied je? En hoe neem je mensen daarin mee, zoek, innovatie. Ze vragen om ambi 

Andere landen ontwikkelen zich razendsnel. In India studeren jaar- zich heen kijkt ziet het rendement o' 
ljks meer jongeren af dan aan alle, Europese universiteiten samen, den, toen Nederland er nog heel wa 
China is een economische wereldmacht geworden. Onze - nog steeds ontstond door toedoen van Kees van I 
goede - uitgangspositie danken we aan investeringen ut het verre ver- tij, met als onsterfelijke leus: 'Geen 
leden. Onze kracht ligt over grenzen heen. Al eeuwenlang verdienen ons heen kijken en Nederland vergeli 
wij het grootste deel van onze welvaart met internationaal onderne- is dat aardig gelukt. We zijn toe aan 
merschap. Wie het buitenland zo hard nodig heeft, moet er  óók  in in- die geen tegenpartij wil zijn, kan hen 
vesteren. En dus, zeg ik tegen Rutte, handen af van Europa en handen stap: iedereen knap.' Gaat het geld I 
af van het geld voor ontwikkelingssamenwerking! Een echte liberaal sende inzicht daarbij is en blijft: wie 
denkt en handelt internationaal, wat domheid kost."8  

Na drie jaar niks doen moet een nieuw kabinet straks hard aan de Het betoog van Hans Wijers dra 
slag. We willen niet meer dat de politiek blijft steken in discussies "een wereld, die razendsnel en funda 
over middelen. ik wil het hebben over het doel. Over die stip aan de gaan we de uitdagingen in deze werd 
horizon. Daar gaat het om op 9 juni. Welk toekomstperspectief wint? listisch, of iedereen tot kalmte  mane  
Waar willen we naartoe? Bij ons weten kiezers precies waar ze aan toe overleg in de polder wel zullen oplo 
zijn. Een eerlijk verhaal, gericht op de toekomst. Dus zeg 't maar Job, mingen tegen elkaar uitruilen zodat 
zeg 't maar Jan Peter, wat zetten jullie daar concreet tegenover? Wat is  place'  bereiken? Of: enthousiast, aa 
jullie plan voor Nederland? duidelijk politiek leiderschap tonend, 

Een gebrek aan ambitie doet geen recht aan wat mensen echt belang- een duidelijke taken gevend, mensen 
rijk vinden. Het idee dat je je kunt ontwikkelen. Dat je vooruit kunt. lijkheid? Wat me stoort in het huidig 
Dat je kinderen het nog iets beter kunnen hebben dan jij. Wij willen de gebrek aan gevoel voor urgentie, h 
bouwen aan een stevig fundament onder het leven van toekomstige heid van het nastreven van een ambi 
generaties. Wij vragen mensen zichzelf te overstijgen ten faveure van land naar toe moet, de moed om pri 
hun kinderen. We moeten hervormen. Hervormen, om te behouden. soms te zeggen: dat doet de overheid i 
Op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, in onze energievoorziening Zonder zijn naam te noemen, neei 
en in de zorg. En wij geven ieder individu gelijke kansen, een leven ders en waarschuwt hij voor de risic 
lang. Waar je ouders ook geboren zijn, watje achtergrond ook is, waar wordt geboden: "Vroeger had je vaal 
je wieg ook heeft gestaan. „79 met grofheid en lawaai, raar uitgedos 

de serieuze raadslieden en bestuurder 
Tijdens het congres betreden twee opvallende gastsprekers het podium. den. Sterk overdrijvend, confronterer 
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad wel een belangrijke rol om problemet 
(SER) en Hans Wijers,  CEO  van Akzo Nobel, spreken het D66-congres gaat natuurlijk goed mis als de konin 
toe. Beide sprekers zijn prominente D66'ers. Rinnooy Kan wordt we dat de grove nar gaat denken dat hij c 
'snurkend lid' van D66 genoemd, figureerde meerdere keren op lijstjes,  En het wordt nog erger als grote  deli  
met kandidaat-bewindspersonen en sprak al eerder op D66-congressen. denken. Het feit dat de nar in de Ne 
onder andere over onderwijs. Wijers was in het eerste paarse kabinet 
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waardoor er niets gebeurt. Met die namens D66 minister van Economische Zaken. Hij werd door velen ge- 
een nieuw kabinet adequater moet. zien als de gedroomde opvolger van D66-leider Hans van Mierlo, maar 

:oncept-Balkenende is uitgewerkt.' verkoos na zijn ministerschap een functie buiten de politieke schijnwer- 
ederland niet verwend met  inspire-  pers. 
Congres, in een land op drift waarin Alexander Rinnooy Kan houdt tijdens het congres een betoog over de 
or mij twee vragen centraal: welk noodzaak te investeren in onderzoek en innovatie: "Onderwijs, onder- 

mensen daarin mee. zoek, innovatie. Ze vragen om ambitieuze investeringen. Maar wie om 
razendsnel. In India studeren jaar- zich heen kijkt ziet het rendement overal in Nederland. Dertig jaar gele- 

11e, Europese universiteiten samen, den, toen Nederland er nog heel wat slechter voor stond dan vandaag, 
nacht geworden. Onze - nog steeds ontstond door toedoen van Kees van Kooten en Wim de Bie de Tegenpar- 
aan investeringen ut het verre ver- tij, met als onsterfelijke leus: 'Geen gezeik: iedereen rijk'. Als we nu om 
en heen. Al eeuwenlang verdienen ons heen kijken en Nederland vergelijken met de rest van de wereld, dan 
elvaart met internationaal onderne- is dat aardig gelukt. We zijn toe aan een nieuwe ambitie, en deze partij, 
iard nodig heeft, moet er  óók  in in- die geen tegenpartij gwil zijn, kan hem bij uitstek uitdragen: 'De volgende 
te, handen af van Europa en handen stap: iedereen knap.' Gaat het geld kosten? Absoluut. Maar het verbs- 
ssamenwerking! Een echte liberaal sende inzicht daarbij is en blijft: wie denkt dat kennis duur is, weet niet 

wat domheid kost."8  
a nieuw kabinet straks hard aan de Het betoog van Hans Wijers draait om de positie van Nederland in 

politiek blijft steken in discussies "een wereld, die razendsnel en fundamenteel aan het veranderen is. Hoe 
over het doel. Over die stip aan de gaan we de uitdagingen in deze wereld aan: angstig, ontkennend, nationa- 
ni. Welk toekomstperspectief wint? listisch, of iedereen tot kalmte manend en zeggen dat we het met veel 
reten kiezers precies waar ze aan toe overleg in de polder wel zullen oplossen en dan vervolgens alle hervor- 
D de toekomst. Dus zeg 't maar Job, mingen tegen elkaar uitruilen zodat we weer jaren van bestuurlijk 'sur 
illie daar concreet tegenover? Wat is  place'  bereiken? Of: enthousiast, aanvallend, alles uit de kast halend, 

duidelijk politiek leiderschap tonend, echt in mensen investerend, ieder- 
n recht aan wat mensen echt belang- een duidelijke taken gevend, mensen aanspreken op hun verantwoorde- 
it  ontwikkelen. Dat je vooruit kunt. lijkheid? Wat me stoort in het huidige politieke debat is het overheersen- 
kunnen hebben dan jij. Wij willen de gebrek aan gevoel voor urgentie, het naar binnen gerichte, de afwezig- 

it  onder het leven van toekomstige heid van het nastreven van een ambitieuze visie over waar het met ons 
hzelf te overstijgen ten faveure van land naar toe moet, de moed om prioriteiten te stellen en de moed om 
men. Hervormen, om te behouden. soms te zeggen: dat doet de overheid niet. „81 
Lgmarkt, in onze energievoorziening Zonder zijn naam te noemen, neemt Wijers stelling tegen Geert Wil- 

individu gelijke kansen, een leven ders en waarschuwt hij voor de risico's als de PVV-leider teveel ruimte 
zijn, wat je achtergrond ook is, waar wordt geboden: "Vroeger had je vaak aan het hof een nar. Zijn rol was 

met grofheid en lawaai, raar uitgedost, zaken aan de orde te stellen waar 
de serieuze raadslieden en bestuurders de moed of positie niet voor had- 

opvallende gastsprekers het podium. den. Sterk overdrijvend, confronterend, soms agressief, vervulde de nar 
r van de Sociaal-Economische Raad wel een belangrijke rol om problemen in het land te benoemen. Maar het 
kzo Nobel, spreken het D66-congres gaat natuurlijk goed mis als de koning en zijn hofhouding zo zwak zijn, 

te D66'ers. Rinnooy Kan wordt wel dat de grove nar gaat denken dat hij ook wel koning zou kunnen worden. 
figureerde meerdere keren op lijstjes En het wordt nog erger als grote delen van het koninkrijk dat ook gaan 
sprak al eerder op D66-congressen denken. Het feit dat de nar in de Nederlandse politiek zo serieus wordt 

ers was in het eerste paarse kabinet 
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genomen, zelfs tot in het buitenland, moet hem niet zozeer kwalijk geno- "Wij willen het anders", zo luidt de 
men worden, maar degenen die de ruimte voor hem hebben geschapen. „82 gramma van D66 voor de Tweede I 

Rinnooy Kan en Wijers houden - niet toevallig - allebei een verhaal rode draad in het hele programma en 
dat naadloos aansluit op het verhaal dat D66 en partijleider Pechtold sinds in de verkiezingscampagne van de 
2006 consequent uitdragen. Beide D66-prominenten rechtvaardigen hun zingsprogramma van vier jaar geled 
optreden voor het congres door te stellen dat "ook mensen met een func- hun programma tegen overspannen  
tie  in het bedrijfsleven zich publiekelijk uitspreken en niet aan de zijlijn kan doen: "In de loop van de vorige e 
blijven staan." Beide zeggen aan het slot van hun toespraak dat zij "met tiek steeds meer maatschappelijke ve 
meer dan gewone belangstelling" uitkijken naar de uitslag van 9 juni en raakten we gewend aan een overheid 
dat er "heel veel op het spel" staat. Zowel Rinnooy Kan als Wijers stelt de verzorgingsstaat. Met die verantw 
dat het "van belang is dat de hervormingsagenda van D66 gerealiseerd van de overheid. En de verwachtinge 
wordt" en allebei sluiten ze af met: "ik zal dat met overtuiging en naar bleem is lost zij het wel op. Terwijl 
vermogen steunen.  „83  Het feit dat Rinnooy Kan en Wijers het congres staat is. Daardoor groeit in de samen1 
toespreken, is vooral een publiciteitsstunt. Door deze twee prominente overheid die niet doet wat ze zou mo 
D66'ers, één met een achtergrond in het openbaar bestuur en de weten- staat bij mensen het beeld dat de over, 
schap, de ander in het bedrijfsleven, op het congres te laten spreken, ge- Het verkiezingsprogramma bordui 
ven de democraten een duidelijk signaal af: als D66 na de verkiezingen der'-boodschap van vier jaar eerder: 
zal deelnemen aan een nieuw te vormen regering, dan heeft de partij twee die het goed voor elkaar hebben en 
uitstekende kandidaat-ministers in de aanbieding. En mocht de verkie- elkaar hebben. Mensen voor wie hel 
zingsuitslag daar aanleiding toe geven, ook twee geschikte kandidaat- wie het niet goed geregeld is. Het is e 
premiers. standen heen loopt, nationaal en inter 

en hard genoeg gestudeerd. Het is nu 
ANDERS? JA! 'vijf stippen op de horizon' die lijstt 

spraak in november 2009 heeft beno 
De wijze waarop het verkiezingsprogramma in 2010 tot stand komt, is in de vernieuwingsagenda van D66 
anders dan in het verleden. Sinds de oprichting van de partij is er altijd gramma terug: "We willen het anders 
een ad hoc-commissie benoemd die de opdracht kreeg om een verkie- kind tot zijn recht komt en elk talent 
zingsprogramma op te stellen. Sinds 2005 heeft D66 een permanente arbeidsmarkt waarin voor iedereen pl 
programmacommissie die nauw samenwerkt met het wetenschappelijk veranderen; een toegankelijke woning 
bureau van de partij (zie hoofdstuk 6). Daar komt bij dat door de val van en in elke levensfase wat te kiezen v 
het kabinet het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 niet in een half schone energie en hergebruik stand 
jaar, maar in vier weken geschreven moet worden. Gelukkig zijn de de- dienstbaar en betrouwbaar is, die mog 
mocraten ruim van tevoren met de voorbereidingen begonnen en zijn "Het programma van 2010 is een 
verschillende werkgroepen al aan het werk om de verschillende hoofd- 2006," aldus Frank van  Mil.  87 Het pi 
stukken te schrijven. Frank van  Mil:  "Het jaar voordat het kabinet viel, vormingsagenda met meer samenhar 
had de partijtop al de vijf beleidsterreinen als speerpunt benoemd: wonen, derwerpen als de hypotheekrenteaftrel 
werken, onderwijs, milieu en democratie. Dus we wisten al een jaar van zijn veel meer uitgewerkt. Grote koe 
tevoren dat we op die vlakken er programmatisch goed voor moestell Programma van vier jaar eerder zijn e 
staan. Toen het kabinet viel, stond het verhaal over de woningmarkt al. grote ideologische veranderingen in, 
helemaal uitgedacht. Ook belangrijke stukken over duurzame energie, veel beter doordacht, met meer finan 
arbeidsmarkt, onderwijs en economie waren er al. Dus daarna konden we rijkste concrete voorstellen in het ve 
ons richten op de andere terreinen. „84 eraten behoort de verhoging van de A 

Jaar en twaalf stappen van twee maan 
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oet hem niet zozeer kwalijk geno- "Wij willen het anders", zo luidt de openingszin van het verkiezingspro- 
te voor hem hebben geschapen." gramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat "anders" is 
jet toevallig - allebei een verhaal rode draad in het hele programma en zal ook weer de rode draad vormen 
D66 en partijleider Pechtold sinds in de verkiezingscampagne van de democraten. Net  als in het verkie- 
s-prominenten rechtvaardigen hun zingsprogramma van vier jaar geleden waarschuwen de democraten in 
sn dat "ook mensen met een func- hun programma tegen overspannen verwachtingen over wat de overheid 
k uitspreken en niet aan de zijlijn kan doen: "In de loop van de vorige eeuw kreeg de overheid door de poli- 
ot van hun toespraak dat zij "niet tiek steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheden toebedeeld. Zo 
ken naar de uitslag van 9 juni en raakten we gewend aan een overheid die voor ons zorgt. Dat noemden we 
wel Rinnooy Kan als Wijers stelt de verzorgingsstaat. Met die verantwoordelijkheid groeide ook de macht 
Lingsagenda van D66 gerealiseerd van de overheid. En de verwachtingen over die overheid: als er een pro- 
k zal dat met overtuiging en naar bleem is lost zij het wel op. Terwijl zij daar vaak helemaal niet toe in 
nooy Kan en Wijers het congres staat is. Daardoor groeit in de samenleving de machteloze woede over een  
Lunt.  Door deze twee prominente overheid die niet doet wat ze zou moeten doen: voor ons zorgen. Zo ont- 
et openbaar bestuur en de weten- staat bij mensen het beeld dat de overheid niet te vertrouwen is."85  
het congres te laten spreken, ge- Het verkiezingsprogramma borduurt voort op de 'insider versus outsi- 

al af: als D66 na de verkiezingen der'-boodschap van vier jaar eerder: "Er is een scheiding tussen mensen 
r regering, dan heeft de Partij twee die het goed voor elkaar hebben en mensen die het minder goed voor 
aanbieding. En mocht de verkie- elkaar hebben. Mensen voor wie het goed geregeld is, en mensen voor 
1, ook twee geschikte kandidaat- wie het niet goed geregeld is. Het is een scheiding die door alle rangen en 

standen heen loopt, nationaal en internationaal. Er is lang genoeg gepraat 
en hard genoeg gestudeerd. Het is nu tijd om iets te gaan doen." Ook de 

JA! 'vijf stippen op de horizon' die lijsttrekker Pechtold in zijn congrestoe- 
spraak in november 2009 heeft benoemd, en die sindsdien de rode draad 

amma in 2010 tot stand kom(. is in de vernieuwingsagenda van D66 vormen, komen uiteraard in het pro- 
prichting van de partij is er altijd gramma terug: "We willen het anders: het allerbeste onderwijs waarin elk 
e opdracht kreeg om een verk e- kind tot zijn recht komt en elk talent zich kan ontwikkelen; een flexibele 
2005 heeft D66 een permanente arbeidsmarkt waarin voor iedereen plek is en je eenvoudig van werk kunt 
iwerkt met het wetenschappelijk veranderen; een toegankelijke woningmarkt waarin met elke portemonnee 
Daar komt bij dat door de val van en in elke levensfase wat te kiezen valt; duurzaamheid als uitgangspunt, 
lramma van D66 niet in een half schone energie en hergebruik standaard en lonend; een overheid die 
oet worden. Gelukkig zijn  dc  cle- dienstbaar en betrouwbaar is, die mogelijk maakt en de weg wijst."86  
aorbereidingen begonnen en zijn "Het programma van 2010 is een extrapolatie van het programma uit 
werk om de verschillende hoofd- 2006," aldus Frank van Mil.87  Het programma bevat een duidelijke her- 
[let jaar voordat het kabinet viel, vormingsagenda met meer samenhang dan het vorige programma.  On- 
-,n als speerpunt benoemd: wonen. derwerpen als de hypotheekrenteaftrek, het ontslagrecht en het onderwijs 
ie. Dus we wisten al een jaar van zijn veel meer uitgewerkt. Grote koerswijzigingen ten opzichte van het 
grammatisch goed voor moesten programma van vier jaar eerder zijn er niet. Joris  Backer:  "Er zitten geen 
verhaal over de woningmarkt al, grote ideologische veranderingen in, het is alleen veel beter uitgewerkt, 
stukken over duurzame energie, veel beter doordacht, met meer financiële samenhang."88  Tot de belang- 
aren er al. Dus daarna konden we rijkste concrete voorstellen in het verkiezingsprogramma van de demo- 

craten behoort de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, in twaalf 
jaar en twaalf stappen van twee maanden. D66 stelde al in 2005 voor de 
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AOW-leeftijd in 24 jaar naar 67 te verhogen, maar de urgentie is toege- delijk over te zijn. Over integratie I 
nomen door de economische crisis en het oplopen van de staatsschuld. heeft oplossingen. Voor op het wei 
Verder willen de democraten 2,5 miljard investeren in onderwijs, de hy- buurt. Want wie participeert die intel 
potheekrenteaftrek beperken tot een maximale aftrek van 42 procent, de 
WW-duur verkorten, een kilometerheffing invoeren en de identificatie- Het programma bevat ook een duidel 
plicht afschaffen. Het programma bevat vijftien miljard euro aan bezuini- de PVV van Geert Wilders, zonder c 
gingen en belooft een begrotingsoverschot in 2020. Op  bestuurlijk gebied We willen niet dat het parlement WOl 
zien we bij de democraten een aantal bekende voorstellen terug: vereen- weg te zetten en groepen tegen elkaar 
voudiging van de procedure om de grondwet te wijzigen, samenvoeging gebrek aan innerlijke beschaving om n 
van de provincies en de waterschappen, afschaffing van de Eerste Kamer en wetens te krenken. Daar kun je niet 
en invoering van verschillende vormen van referenda. Volgens partijvoorzitter Van Enge] 

Opvallend is dat het nieuwe verkiezingsprogramma geen hoofdstuk ma zien dat de partij "durft te kiezen". 
over integratie bevat. In de inleiding van het programma schrijven de stel van keuzes, die zomaar weer kuur 
democraten hierover: "In Nederland woedt al jaren een heftig debat over Van Engelshoven: "Ons programma i 
integratie. Een debat dat gaat over echte problemen. Toch vindt u in ons visie, een concreet plan. Onze voorstel 
programma geen apart hoofdstuk hierover. Integratie is voor D66 geen leiden tot een doorbraak. Dit plan he 
geïsoleerd vraagstuk. Het is een integraal onderdeel van onze agenda voor Nederland weer in beweging Na jare] 
onderwijs, werken, wonen en veiligheid. In die hoofdstukken vindt u onze gepraat en hard genoeg gestudeerd. B 
voorstellen. Zonder onderscheid. De toekomst telt, niet de afkomst." een "stevige hervormingsagenda" 0n 
Maar een verkiezingsprogramma zonder aandacht voor één van de be- Van Engelshoven ook het vrijzinnige k 
langrijkste onderwerpen van het politieke en maatschappelijke debat anno van de persoonlijke levenssfeer, het re 
2010, dat kan natuurlijk niet. Dus verderop in het programma geven de recht, het stimuleren van de zelfstandi1 
democraten alsnog aan wat hun visie op integratie is: man of vrouw, erop toezien dat scho 

weigeren op basis van achtergrond of I 
"Schooluitval, overlast en jeugdcriminaliteit: autochtoon of allochtoon hadden we in '66, we hebben ze nu en' 
doet er niet toe. Want schooluitval kent vele oorzaken, niet alleen de Het partijcongres van D66 voegt  ii  
culturele of sociale achtergrond van de scholier. En wie overlast ver- punt aan het verkiezingsprogramma tc 
oorzaakt of een misdaad pleegt moet worden aangepakt en gestraft, gang tot internet moet worden beschot  
ongeacht zijn afkomst. Integratie is een zaak van mensen onderling, lijk bestuur is eigenlijk tegen deze to 
Het vindt plaats op het werk en in de klas, op straat en in de buurt. recht gereserveerd moet blijven tot ei 
Daar tref je mensen met andere omgangsvormen. Integratie betekent vastgelegde bijzondere rechten. Maar 
manieren vinden om met elkaar om te gaan. Niet dat je met iedereen informatie toch als een grondrecht en 
bevriend moet zijn. En al helemaal niet dat je alles van een ander maar kiezingsprogramma aan waarin D66 z: 
leuk moet vinden of moet overnemen. Integratie begint met participa- den keert. 93  
tie.  Daarom wil D66 investeren in onderwijs, en taalachterstanden en 
schooluitval terugdringen. Daarom wil D66 de arbeidsmarkt toeganke- KANDIDATJ 
lijk maken en de woningmarkt in beweging krijgen. En vanzelfspre- 
kend overlast aanpakken en criminaliteit bestrijden, maar zonder  on-  Niemand in Nederland zal er ook maai 
derscheid. Want het zijn de daden van mensen die tellen, niet hun ach- Iild: Alexander Pechtold is dé kandida; 
tergrond, kleur of geloof. Wij gaan uit van individuen. En mensen be- Kamerverkiezingen lijsttrekker van D 
horen tot meerdere groepen en hebben meerdere identiteiten. Tolerafl formeel worden gekozen. Op  6 maart 2  
tie  is de sleutel. Tolerantie betekent niet dat je alles maar goed moer 01) 9 juni graag opnieuw de lijst van D 
vinden. Het is ook nodig om grenzen te stellen en daar volstrekt  dui  geen tegenkandidaten melden en dus v 
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delijk over te zijn. Over integratie blijven praten, lost niets op. D66 
heeft oplossingen. Voor op het werk, in de klas, op straat en in de 
buurt. Want wie participeert die integreert."90  

Het programma bevat ook een duidelijke stellingname ten opzichte van 
de PVV van Geert Wilders, zonder dat die expliciet worden genoemd: 
"We willen niet dat het parlement wordt gebruikt als podium om mensen 
weg te zetten en groepen tegen elkaar op te zetten. En we vinden het een 
gebrek aan innerlijke beschaving om mensen die je niet eens kent willens 
en wetens te krenken. Daar kun je niet duidelijk genoeg over zijn."9' 

Volgens partijvoorzitter Van Engelshoven laat D66 met dit program-
ma zien dat de partij "durft te kiezen". Ze verwijt de andere partijen "uit-
stel van keuzes, die zomaar weer kunnen leiden tot vier jaar niets doen." 
Van Engelshoven: "Ons programma is een duidelijke schets, een heldere 
visie, een concreet plan. Onze voorstellen moeten juist in hun samenhang 
leiden tot een doorbraak. Dit plan helpt Nederland vooruit. Het brengt 
Nederland weer in beweging Na jaren van stilstand. Er is lang genoeg 
gepraat en hard genoeg gestudeerd. Het is nu tijd om te kiezen." Naast 
een "stevige hervormingsagenda" onderstreept het programma volgens 
Van Engelshoven ook het vrijzinnige karakter van D66: "De bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, het respecteren van het zelfbeschikkings-
recht, het stimuleren van de zelfstandigheid van ieder mens, jong of oud, 
man of vrouw, erop toezien dat scholen geen enkele leerling of leraar 
weigeren op basis van achtergrond of geloof. Die vrijzinnige opvattingen 
hadden we in '66, we hebben ze nu en we houden ze .„92 

Het partijcongres van D66 voegt in april nog een opmerkelijk stand-
punt aan het verkiezingsprogramma toe. De democraten vinden dat toe-
gang tot internet moet worden beschouwd als een grondrecht. Het lande-
lijk bestuur is eigenlijk tegen deze toevoeging, omdat het begrip grond-
recht gereserveerd moet blijven tot een beperkt aantal in de grondwet 
vastgelegde bijzondere rechten. Maar het congres ziet vrije toegang tot 
informatie toch als een grondrecht en vult daarmee de passage in het ver-
kiezingsprogramma aan waarin D66 zich tegen een verbod op downloa-
den keert. 93 

KANDIDATENLIJST 

Niemand in Nederland zal er ook maar één moment over hebben getwij-
feld: Alexander Pechtold is dé kandidaat om ook bij de komende Tweede 
Kamerverkiezingen lijsttrekker van D66 te zijn. Maar hij moet nog wel 
formeel worden gekozen. Op  6 maart 2010 maakt Pechtold bekend dat hij 
op 9 juni graag opnieuw de lijst van D66 wil aanvoeren.  94  Er zullen zich 
geen tegenkandidaten melden en dus wordt Pechtold later die maand via 
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e-voting,  een stemming via internet onder alle leden van D66, gekozen. ken, zich willen inzetten voor de part] 
Pechtold is vooraf duidelijk over zijn persoonlijke ambitie: ook als D66 inenleving. Die mensen, dat team hebb 
na de verkiezingen deel gaat uitmaken van een nieuwe regering, zal hij ia e-voting  aanpassingen in de lijst he 
als politiek leider in de Tweede Kamer blijven en niet het kabinet ingaan. 7 april de definitieve kandidatenlijst be 
"Ik ben minister geweest, heb die ambitie niet meer.  I've  been  there, done  conceptlijst nagenoeg ongewijzigd o'  
that  and  got the  t-shirt. ik blijf in de Tweede Kamer.  „95  In 2009, toen stijgt van vier naar twee, waardoor M 
D66 in de peilingen van Maurice de Hond op 26 zetels stond en een rege- allebei een plaats zakken.  Pia  Dijkstra 
ring met D66 als grootste partij niet denkbeeldig was, heeft Pechtold al dertien. 100 
aangegeven in dat geval zelfs geen premier te zullen worden: "Een partij- 
leider hoort in de Tweede Kamer thuis en niet in een kabinet. Ik zal als CAMPAGNE TWEEDE KA 
huidig partijleider niet beschikbaar zijn voor een rol in een volgend kabi- 
net."96  Desgevraagd noemt Pechtold de namen van SER-voorzitter Rin- Ook in de campagne voor de Tweede 
nooy Kan en Akzo-Nobel-topman Hans Wijers, die beide op het laatste niocraten de slogan 'Anders? Ja!'. En i 
congres hebben gesproken als mogelijke ministers (of premier) namens zingen is de centrale boodschap van I 
D66, indien er na de verkiezingen een kabinet met de democraten tot veranderen'. De democraten gaan ona 
stand komt. 97 verzoek van de Partij voor de Dieren c 

Voor het eerst sinds de wijziging van de reglementen (zie hoofdstuk is door de democraten afgewezen  101) e 
6) wordt de concept-kandidatenlijst samengesteld door de lijsttrekker en vernieuwingsagenda duidelijk en ovet 
de partijvoorzitter. Op 24 maart stellen Alexander Pechtold en  Ingrid  van moment waarop alle inspanningen van 
Engeishoven hun advieslijst samen. Nadat de kandidaten over hun positie uitbetalen: de oppositie tegen het vier 
zijn geïnformeerd, wordt op maandag 29 maart de concept-kandidatenlijst van Pechtold tegen het extremisme ei 
bekend gemaakt.  98 

 Normaal gesproken is dat niet iets waar veel media- vormingsagenda van de democraten. IN 
aandacht naar uit gaat, maar D66 slaagt erin meer dan de normale aan- kiezingen telt, maar met deze verkie2 
dacht voor haar kandidatenlijst te krijgen. Op de dag dat het stemadvies voor het winnen van de verkiezingen 
wordt gepresenteerd, zit lijsttrekker Pechtold samen met een aantal hoog- voor een succesvolle campagne zijn ir 
geplaatste kandidaten in het veel bekeken televisieprogramma De wereld ding van campagneleider Gerard Schol 
draait door. Op de concept-kandidatenlijst staat Magda Bemdsen (korps- nisatie gebouwd, de democraten hebbe: 
chef van de politie Friesland) op nummer twee. Voormalig partijvoorzit- er is eenheid in de partij en last  but  no 
ter en Eerste Kamerlid Gerard Schouw staat op de derde plaats. Tweede Populaire lijsttrekker, wiens leidersch 
Kamerlid Boris van der Ham staat op vier. Op plaats vijf en zes staan Ilit een peiling van onderzoeksbureau! 
twee nieuwkomers: Wassila Hachchi (medewerker van het Ministerie van  [eider  Job Cohen de populairste ljsttre 
Defensie) en Wouter Koolmees (hoofd begrotingsbeleid van het Ministe- afgaand aan de vorige Tweede Kame 
ne van Financiën). Zittend Kamerlid Fatma Koser Kaya staat op plaats haar geloofwaardigheid kwijt was en 
zeven. De top tien wordt verder gevuld door Stientje van Veldhoven, betekenis speelde. In 2006 ontbrak het 
Kees Verhoeven en Marty Smits. Op plaats zestien van de concept- liet bestuur werd buiten de campagne 
kandidatenlijst staat een bekende naam:  Pia  Dijkstra, voormalige presen- nog maar kort daarvoor was uitgevoch 
tatrice van het NOS Journaal en echtgenote van  Gerlach  Cerfontaine. getrokken. D66 voerde toen een bij v 
president-directeur van luchthaven Schiphol (en in 2003 genoemd als was de vraag of D66 de verkiezingen v 
kandidaat-minister namens D66). Volgens partijvoorzitter Van Engelsho- D66 weer een politieke factor van bet 
ven is het een "evenwichtig team". "We hebben bij de uiteindelijke sa-  hoeveel D66 zal winnen. 
menstelling zo goed mogelijk alle belangen gewogen: kennis en ervaring. De grootste zorg tijdens de campagi 
achtergrond, diversiteit, regionale herkomst et cetera. We zochten een [)oor de campagnes voor de gemeenter] 
team van mensen met overtuigingskracht. Mensen die willen samenwet- de bodem van de verkiezingskas in zi 
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ken, zich willen inzetten voor de partij en kunnen verbinden met de sa-
menleving. Die mensen, dat team hebben we gevonden."99  Nadat de leden 
via e-voting  aanpassingen in de lijst hebben kunnen doorvoeren, wordt op 
7 april de definitieve kandidatenlijst bekend gemaakt. De leden hebben de 
conceptlijst nagenoeg ongewijzigd overgenomen. Boris van der Ham 
stijgt van vier naar twee, waardoor Magda Berndsen en Gerard Schouw 
allebei een plaats zakken.  Pia  Dijkstra stijgt van plaats zestien naar plaats 
dertien. 100 

CAMPAGNE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

Ook in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen voeren de de-
mocraten de slogan 'Anders? Ja!'. En net als bij de gemeenteraadsverkie-
zingen is de centrale boodschap van D66 de keuze 'blijven stilstaan' of 
'veranderen'. De democraten gaan onafhankelijk de verkiezingen in (een 
verzoek van de Partij voor de Dieren om een lijstverbinding aan te gaan, 
is door de democraten afgewezen'°') en gaan volop de strijd aan om hun 
vernieuwingsagenda duidelijk en overtuigend neer te zetten. Dit is hèt 
moment waarop alle inspanningen van de afgelopen vier jaar zich moeten 
uitbetalen: de oppositie tegen het vierde kabinet-Balkenende, het verzet 
van Pechtold tegen het extremisme en populisme van Wilders, de her-
vormingsagenda van de democraten. Niet alleen de uitslag van deze ver-
kiezingen telt, maar met deze verkiezingen wordt ook de basis gelegd 
voor het winnen van de verkiezingen in 2015.102  De randvoorwaarden 
voor een succesvolle campagne zijn in ieder geval aanwezig. Onder lei-
ding van campagneleider Gerard Schouw is een gedegen campagneorga-
nisatie gebouwd, de democraten hebben een helder en eenduidig verhaal, 
er is eenheid in de partij en last  but  not least: de democraten hebben een 
populaire lijsttrekker, wiens leiderschap wordt erkend en gewaardeerd. 
Uit een peiling van onderzoeksbureau Synovate blijkt Pechtold na PvdA-
leider Job Cohen de populairste lijsttrekker.  103  Hoe anders was dat voor-
afgaand aan de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2006, toen D66 
haar geloofwaardigheid kwijt was en bij de verkiezingen geen rol van 
betekenis speelde. In 2006 ontbrak het volledig aan organisatievermogen. 
Het bestuur werd buiten de campagne gehouden en de machtsstrijd die 
nog maar kort daarvoor was uitgevochten, had diepe sporen in de partij 
getrokken. D66 voerde toen een bij voorbaat verloren campagne en het 
was de vraag of D66 de verkiezingen wel zou overleven. Vier jaar later is 
D66 weer een politieke factor van betekenis. De vraag is niet of, maar 
hoeveel D66 zal winnen. 

De grootste zorg tijdens de campagne vormen de financiële middelen. 
Door de campagnes voor de gemeenteraden en het Europees Parlement is 
de bodem van de verkiezingskas in zicht gekomen. Voor de campagne 
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voor de Tweede Kamerverkiezingen is eind april, anderhalve maand voor om voorafgaand aan de verkiezingen 
de verkiezingsdag, ongeveer 500.000 euro beschikbaar. Met een laatste werking bekend te maken en een "akk 
inspanning om fondsen voor de verkiezingskas te werven, hopen de de- sluiten. Met zo'n 'stembusakkoord' ku 
mocraten dit bedrag te verhogen naar 750.000 euro.  104  Het landelijk be- duidelijk maken wat hun voorkeur is 1 
stuur verstuurt een brief aan alle gemeenteraadsleden van D66 met het binet na de verkiezingen. De oproep v 
verzoek om (een deel van) hun onkostenvergoeding ter beschikking te het progressief akkoord dat D66 in 1 
stellen van de campagne en de overige partijleden krijgen een 'bede!- Pechtold betreft is D66 bereid voor de 
brief. Tot slot lanceren de democraten de website www.iksteund66.nl, met partijen die "niet dat doemdenk 
waar mensen geld kunnen doneren of via sponsoracties geld voor de partij stellen, maar willen hervormen" op 
kunnen verzamelen.  105 

 De democraten hebben deze manier van fondsen- woningmarkt, het onderwijs en h 
werving afgekeken van de campagne van de Amerikaanse president Pechtold zegt er niet bij aan welke 
Obama. Het is de eerste keer dat een politieke partij in Nederland op deze schermen liggen bij de democraten di 
manier geld inzamelt. De actie levert bijna dertienduizend euro op.106  tafel. De eerste is de combinatie V\ 
Tijdens het 'Grote verkiezingsgala' wint D66 begin juni bovendien de informele gesprekken als mogelijkheid 
prijs voor beste  online  campagne. Volgens het rapport van de jury (be- bij het CDA staat men welwillend tel 
staande uit professionals uit de campagne- en reclamewereld) zijn de echter zeer de vraag of deze drie part 
democraten "stevig aanwezig geweest op  Twitter",  hebben ze "belangrj- derheid zullen hebben. Bovendien is 
ke eerste stappen genomen op het gebied van fondsenwerving voorbij de grondslag lag aan het tweede kabinet-E 
eigen leden" en heeft de partij "effectief gebruik gemaakt van de blog van goede herinneringen aan. "Dat kan je n 
haar lijsttrekker."107  ter Van Engelshoven. "Als je kijkt naai 

"We zijn verdrievoudigd in Europa, verviervoudigd in de gemeenten, het toch wel weer het beeld gegeven v: 
laten we dat een passend vervolg geven op 9 juni", herhaalt Pechtold bij iiet."3  Ook oud-partijvoorzitter en ni 
iedere gelegenheid die hij krijgt. Gelegenheden waar de D66-leider - net Gerard Schouw heeft zo zijn twijfels 
als voorafgaand aan de verkiezingen in 2006 - wordt beveiligd. Vanwege "Het lag erg voor de hand dat VVD ei 
het felle integratiedebat wordt rekening gehouden met gewelddadige hing het ervan af hoeveel zetels we ze 
reacties. Ook de lijsttrekkers van VVD, PvdA en GroenLinks krijgen wordt je onder de voet gelopen, dan mc 
beveiliging. 108 ie risicovol. En we hadden een paar 

Medio mei presenteren de tijdschriften HP/De tijd en Weekend het hypotheekrenteaftrek, investeringen in 
eenmalige tijdschrift Binnenhof Hierin staan artikelen over het privéleven arbeidsmarkt."4  De democraten hebbe 
van een aantal politici, waaronder D66-lijsttrekker- Pechtold. Voor het twee: een "regenboogcoalitie" bestaan( 
artikel hebben de journalisten de vuilnis van Pechtold en zijn gezin door- Links. GroenLinks-lijsttrekker Femke 
zocht. In een reactie hekelt de D66-lijsttrekker deze vorm van 'vuilnis- partij voor het eerst in de geschiedenis 
bakkenjournalistiek'. Pechtold vindt dat met het doorzoeken van vuilnis GroenLinks erbij te betrekken ontstaat 
een grens is overschreden. "De journalistiek stelt zichzelf geen grenzen evenwichtige coalitie dan wanneer D6 
Dit moeten we niet willen. Het doorzoeken van vuilnis dient geen enkel zou gaan.  115  Partijvoorzitter Van Engel: 
doel", aldus Pechtold.109  Hij wil dat journalisten met elkaar in gesprek baar dat D66 en GroenLinks samen iet„ 
gaan over de grenzen van de journalistieke vrijheid. In een opiniestuk in Femke ook wel uitgestraald. Wij keken 
de Volkskrant schrijft Pechtold: "ik wil journalisten niet over één kaiii we onze hervormingsagenda zouden Ie 
scheren. Dé journalistiek bestaat niet. Maar ik wil een discussie aanzwen- kwamen we een heel eind. Het verkiezi 
gelen over de vraag waar de grenzen van de journalistieke vrijheid lig- ook een heel eind die kant op. En de V 
gen."  110 

 De oproep van Pechtold krijgt geen vervolg, gen in het programma staan. Dus er zt 
De democraten halen tijdens de verkiezingscampagne een oud idee uit  tie."  6  Maar ook van deze regeringscor 

de kast. Lijsttrekker Pechtold roept de andere partijen in de campagne OP verkiezingen een meerderheid in de 
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is eind april, anderhalve maand voor om voorafgaand aan de verkiezingen hun voorkeur over coalitiesamen- 
'0 euro beschikbaar. Met een laatste werking bekend te maken en een "akkoord met gelijkgezinde partijen" te 
[ciezingskas te werven, hopen de sluiten. Met zo'n 'stembusakkoord' kunnen partijen vóór de verkiezingen 
sr 750.000 euro.  104  Het landelijk he- duidelijk maken wat hun voorkeur is bij de vorming van een nieuwe ka- 
smeenteraadsieden van D66 met het binet na de verkiezingen. De oproep van de democraten doet denken aan 
[costenvergoeding ter beschikking Ie het progressief akkoord dal D66 in 1972 sloot met PvdA en PPR. Wat 
srige partijleden krijgen een 'bedel- Pechtold betreft is D66 bereid voor de verkiezingen een coalitie te sluiten 
aten de website www.iksteund66.,-d met partijen die "niet dat doemdenken van bezuinigen voorop willen 
F via sponsoracties geld voor de partij stellen, maar willen hervormen" op gebieden als de arbeidsmarkt, de 
rn hebben deze manier van fondsen- woningmarkt, het onderwijs en het klimaat- en energiebeleid."  1  
ne van de Amerikaanse president Pechtold zegt er niet bij aan welke partijen hij denkt, maar achter de 
politieke partij in Nederland op deze schermen liggen bij de democraten drie mogelijke regeringscoalities op 
ert bijna dertienduizend euro op. tafel. De eerste is de combinatie VVD-CDA-D66. Deze coalitie is in 
wint D66 begin juni bovendien de informele gesprekken als mogelijkheid genoemd en zowel bij de VVD als 

Iolgens het rapport van de jury (he- bij het CDA staat men welwillend tegenover deze combinatie.  112  Het is 
rnpagne- en reclamewereld) zijn cle echter zeer de vraag of deze drie partijen na de verkiezingen een meer- 
st op  Twitter",  hebben ze "belangtij- derheid zullen hebben. Bovendien is dit dezelfde coalitie die ook ten 
bied van fondsenwerving voorbij de grondslag lag aan het tweede kabinet-Balkenende en daar heeft D66 geen 
tief gebruik gemaakt van de blog an  goede herinneringen aan. "Dat kan je niet uitwissen", erkent partijvoorzit- 

ter Van Engelshoven. "Als je kijkt naar de toon van de campagne dan had 
pa, verviervoudigd in de gemeenten, het toch wel weer het beeld gegeven van D66 in een redelijk rechts kabi- 
ven op 9 juni", herhaalt Pechtold hij net."  3  Ook oud-partijvoorzitter en nummer twee op de kandidatenlijst 
[egenheden waar de D66-leider - net Gerard Schouw heeft zo zijn twijfels bij een coalitie met VVD en CDA. 
in 2006 - wordt beveiligd. Vanwege "Het lag erg voor de hand dat VVD en CDA dat wilden. Maar voor ons 
ening gehouden met gewelddadige hing het ervan af hoeveel zetels we zouden krijgen. Als je te klein bent, 
VVD, PvdA en GroenLinks krijgen wordt je onder de voet gelopen, dan moet je het niet doen. Dan is het veel 

te risicovol. En we hadden een paar zware ankers neergelegd over de 
:hriften HP/De tijd en Weekend het hypotheekrenteafirek, investeringen in het onderwijs, aanpassing van de 
in staan artikelen over het privéleven arbeidsmarkt."'  4  De democraten hebben dan ook een voorkeur voor optie 
D66-lijsttrekker Pechtold. Voor liet twee: een "regenboogcoalitie" bestaande uit VVD, CDA, D66 en Groen- 
mis van Pechtold en zijn gezin door- Links. GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema is erop gebrand om haar 
-lijsttrekker deze vorm van 'vuilnis- partij voor het eerst in de geschiedenis regeringspartij te maken en door 
dat met het doorzoeken van vuilnis GroenLinks erbij te betrekken ontstaat volgens de democraten een meer 

nalistiek stelt zichzelf geen grenzen, evenwichtige coalitie dan wanneer D66 alleen met VVD en CDA in zee 
.-zoeken van vuilnis dient geen enkel zou gaan.  115  Partijvoorzitter Van Engelshoven: "Voor iedereen was zicht- 
t journalisten met elkaar in gesprek baar dat D66 en GroenLinks samen iets wilden, dat hebben Alexander en 
[istieke vrijheid. In een opiniestuk in Femke ook wel uitgestraald. Wij keken vooral naar een coalitie waarmee 
wil journalisten niet over één kam we onze hervormingsagenda zouden kunnen uitvoeren. Met GroenLinks 
Maar ik wil een discussie aanzwen- kwamen we een heel eind. Het verkiezingsprogramma van het CDA ging 

n van de journalistieke vrijheid lig- ook een heel eind die kant op. En de VVD had ook een hoop hervormin- 
gt geen vervolg, gen in het programma staan. Dus er zat wel een logica in die combina- 
erkiezingscampagne een oud idee  wt tie."  116 Maar ook van deze regeringscombinatie is het onzeker of ze na de 
Ie andere partijen in de campagne op verkiezingen een meerderheid in de Tweede Kamer zal hebben. Die 
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meerderheid wordt waarschijnlijk makkelijker behaald met de derde optie TERUG IN DE PUI 
die bij D66 op het lijstje staat: "nieuw Paars", een coalitie van VVD, 
PvdA, D66 en GroenLinks (later omgedoopt tot Paars-plus). 117 Na de 'verdrievoudiging' bij de Eur 

De democraten besluiten deze derde combinatie van partijen tot inzet verviervoudiging' bij de gemeente, 
van de verkiezingen te maken. Op  19 mei maakt Pechtold bekend dat D66 hoopt D66 op 9 juni bij de verkiezinl 
na de verkiezingen een coalitie wil vormen met de VVD, de PvdA en vervijfvoudiging'. De daarvoor bene 
GroenLinks. '8  Volgens Pechtold zorgt een stem op D66 ervoor dat de paar maanden eerder in de peilingen 
VVD niet met de PVV in zee gaat en dat de PvdA niet kiest voor de de verkiezingsdag niet gehaald. Daa 
"conservatieve SP".  119  Om de coalitievoorkeur van D66 extra te onder- PVV en PvdA over de vraag welke pai 
strepen, kleurt de website van de democraten (normaal gesproken in de naar deze partijen. Maar met een  wins  
partijkleur groen) paars in de laatste weken van de campagne. Ook wor- craten ook tevreden zijn. Tien zetels i 
den er paarse verkiezingsposters geplakt en paarse flyers verspreid. Lange hard voor hebben gewerkt en waar we 
tijd is Pechtold de enige lijsttrekker die een voorkeur voor een regerings- ker Pechtold tegen zijn aanhangers in 
coalitie heeft uitgesproken. GroenLinks geeft slechts aan een "zo progres- als de voorlopige uitslag bekend word 
sief mogelijke" coalitie na te streven, de SP een "zo links mogelijke' verkiezingsuitslag in november 2006: 
coalitie. De PvdA houdt alle mogelijkheden open, behalve regeren met de hebben verloren, maar we zijn niet v 

PVV, de VVD houdt ook alle mogelijkheden open, maar dan inclusief aantal kijk, zijn we met ruim twee 1 
regeren met de PVV.  120  Het CDA maakt eind mei bekend samen met de liuropese verkiezingen en de nog be 
VVD, D66 en GroenLinks te willen gaan regeren. De coalitie dus die ook D66 terug met dubbele cijfers. Terug 
door de democraten is overwogen. "Het gaat om partijen die bereid zijn Behalve D66 is ook de PVV de grote 
om te hervormen, om Nederland sterker te maken en om Nederland dooi partij van Geert Wilders stijgt van vijl 
een moeilijke fase heen te helpen", aldus CDA-lijsttrekker Balkenende.'' in de geschiedenis wordt de VVD de 
Nu het CDA publiekelijk heeft aangegeven met VVD, D66 en Groei'- 31 zetels is de VVD één zetel groter d 
Links in zee te willen gaan en samenwerking tussen VVD en PvdA dooi en op dertig komt. Het CDA lijdt een 
de campagne steeds onwaarschijnlijker lijkt te worden, is de vorming van bijna de helft van haar zetels en is mei 
een "regenboogcoalitie" ineens een zeer serieuze mogelijkheid. Maar dan Links wint drie zetels en komt op tien, 
moeten deze vier partijen bij de verkiezingen wel een meerderheid halen. en komt op vijf, de SGP en de PvdD 
Bovendien wordt samenwerking tussen D66 en de VVD vlak voor de tels.125  
verkiezingen bemoeilijkt, als Pechtold tijdens het lijsttrekkersdebat bii De nieuwe Tweede Kamerfractie v 
RTL op 26 mei aangeeft dat D66 niet in een kabineUzal stappen dat niets Pechtold uit Boris van der Ham, Fatm, 
doet aan de hervorming van de woningmarkt, lees: aanpassing van de Berndsen, Gerard Schouw, Wassila H 
hypotheekrenteaftrek.'22  En de hypotheekrenteaftrek is nu juist een  an  Veldhoven en Kees Verhoeven. Di 
breekpunt voor de VVD. Pechtold: "De laatste weken voor de verkieZ,,1 dat de fractieondersteuning kan worder 
gen liepen de peilingen terug, tot onder de tien zetels. Dat had onder  nice,  heeft de driepersoonsfractie het moete 
te maken met de opkomst van Cohen, de man die grote verwachtingeil kers, een voorlichter, een documentali 
wekte, en met de zogenaamde premierstrijd tussen Rutte en Cohen. Daar- en enkele stagiaires. Zo'n kleine staf i 
om heb ik in het lijsttrekkersdebat de woningmarkt op scherp gezet. Zon- professionele wijze in de noodzakelijki 
der aanpak van de woningmarkt geen kabinet met D66. ik wilde geen u de fractie uit tien personen bestaat 
taboe opwerpen, maar juist een punt noemen dat aangepakt diende ie medewerkers. De leiding komt in hand 
worden."  23  Maar daarmee dreigt de kabinetsformatie wel steeds iflPi2  tans  Pauline Heijkoop. Fractievoorzitti 
wikkelder te worden. rard Schouw (vicefractievoorzitter) en 

het fractiebestuur.  126  Ook krijgt de D66 
Kamergebouw. De democraten verhui 
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kikeljker behaald met de derde optie TERUG IN DE DUBBELE CIJFERS 

uw Paars", een coalitie van VVD, 
edoopt tot Paars-plus). 117 Na de 'verdrievoudiging' bij de Europese verkiezingen in 2009 en de 
de combinatie van partijen tot inzet 'verviervoudiging' bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, 
mei maakt Pechtold bekend dat D66 hoopt D66 op 9 juni bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op een 
vormen met de VVD, de PvdA cii 'vervijfvoudiging'. De daarvoor benodigde vijftien zetels, die D66 een 
rgt een stem op D66 ervoor dat de paar maanden eerder in de peilingen nog ruimschoots haalde, worden op 
en dat de PvdA niet kiest voor de de verkiezingsdag niet gehaald. Daarvoor trekt de strijd tussen VVD, 
Levoorkeur van D66 extra te onder- PVV en PvdA over de vraag welke partij de grootste wordt, teveel kiezers 
mocraten (normaal gesproken in de naar deze partijen. Maar met een winst van zeven zetels mogen de demo- 
weken van de campagne. Ook wor- craten ook tevreden zijn. Tien zetels is "een geweldig resultaat waar we 
akt en paarse flyers verspreid. Lange hard voor hebben gewerkt en waar we trots op mogen zijn", zegt lijsttrek- 
[ie een voorkeur voor een regerings- ker Pechtold tegen zijn aanhangers in strandtent Doen! in Scheveningen, 
ks geeft slechts aan een "zo progres- als de voorlopige uitslag bekend wordt. Hij herinnert aan de dramatische 
n, de SP een "zo links mogelijke-  verkiezingsuitslag in november 2006: "Drieénhalfjaar geleden zei ik: we 
leden open, behalve regeren met de hebben verloren, maar we zijn niet verslagen. Als ik nu naar het leden- 
lijkheden open, maar dan inclusief aantal kijk, zijn we met ruim twee keer zoveel. En na de fantastische 

aakt eind mei bekend samen met de Europese verkiezingen en de nog betere gemeenteraadsverkiezingen is 
laan regeren. De coalitie dus die ooI D66 terug met dubbele cijfers. Terug in het midden van de politiek. „124 
Het gaat om partijen die bereid zijn Behalve D66 is ook de PVV de grote winnaar van de verkiezingen. De 
ker te maken en om Nederland door partij van Geert Wilders stijgt van vijftien naar 24 zetels. Voor het eerst 
dus CDA-lijsttrekker Balkenende. 1

,1  in de geschiedenis wordt de VVD de grootste partij van Nederland. Met 
gegeven met VVD, D66 en Groen- 31 zetels is de VVD één zetel groter dan de PvdA, die drie zetels verliest 
iwerking tussen VVD en PvdA door en op dertig komt. Het CDA lijdt een grote nederlaag: de partij verliest 
er lijkt te worden, is de vorming van bijna de helft van haar zetels en is met 21 zetels kleiner dan ooit. Groen- 
eer serieuze mogelijkheid. Maar dan Links wint drie zetels en komt op tien, de ChrïstenUnie verliest één zetel 
iezingen wel een meerderheid halen en komt op vijf, de SGP en de PvdD blijven allebei gelijk op twee ze- 
sen D66 en de VVD vlak voor  dc  tels.i25  

)Id  tijdens het lijsttrekkersdebat bij De nieuwe Tweede Kamerfractie van D66 bestaat behalve lijsttrekker 

t in een kabinet zal stappen dat niets Pechtold uit Boris van der Ham, Fatma Koser Kaya,  Pia  Dijkstra, Magda 
ningmarkt, lees: aanpassing van de Berndsen, Gerard Schouw, Wassila Hachchi, Wouter Koolmees, Stientje 
potheekrenteaftrek is nu juist een van Veldhoven en Kees Verhoeven. De groei van de fractie betekent ook 
De laatste weken voor de verkiezin- dat de fractieondersteuning kan worden uitgebreid. Na het verlies in 2006 
[er de tien zetels. Dat had onder meer heeft de driepersoonsfractie het moeten doen met vier beleidsmedewer- 
n, de man die grote verwachtingen kers, een voorlichter, een documentalist, twee secretarieel medewerkers 

erstrjd tussen Rutte en Cohen. Daar- en enkele stagiaires. Zo'n kleine staf is nauwelijks voldoende om op een 
woningmarkt op scherp gezet. Zon- professionele wijze in de noodzakelijke fractieondersteuning te voorzien. 

en kabinet met D66. ik wilde geen Nu de fractie uit tien personen bestaat, wordt de staf uitgebreid naar 25 
nt noemen dat aangepakt diende te medewerkers. De leiding komt in handen van de nieuwe ambtelijk secre- 
e kabinetsformatie wel steeds inge-  tans  Pauline Heijkoop. Fractievoorzitter Pechtold vormt samen met Ge- 

rard Schouw (vicefractievoorzitter) en Magda Berndsen (fractiesecretaris) 
het fractiebestuur. 126  Ook krijgt de D66-fractie meer ruimte in het Tweede 
Kamergebouw. De democraten verhuizen na de verkiezingen naar het 
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gedeelte van het Kamergebouw dat is gevestigd in het oude ministerie COMPLEXE F 
van Justitie en nemen hun intrek in een gang waar eerst nog het CDA 
huisde. D66-leider Pechtold heeft zijn voork 

Al snel begint het speculeren over een mogelijke regeringscoalitie, ruim voor de verkiezingen bekend g 
Met deze uitslag heeft een 'regenboogcoalitie' van VVD, CDA, D66 en verkiezingsuitslag eerst VVD en  PV  
GroenLinks geen meerderheid. De door D66 bepleite Paars-plus combi- meeste partijen. Nadat de koningin ee: 
natie is echter wel mogelijk. Volgens Pechtold zal de formatie echter houden, krijgt VVD-senator Uri Rose 
"niet makkelijk" worden. Vooral VVD en PvdA hebben zich in de  cam-  VVD en PVV de basis kunnen vormei 
pagne stevig tegen elkaar afgezet. "Maar ik denk dat de opdracht, na drie een logische keuze, want de VVD is 
jaar van stilstand, vooral is dat Nederland hervormd wordt," aldus grootste winnaar van de verkiezingen 
Pechtold op de verkiezingsavond. Ook volgens oud-minister Roger van PVV wel stabiel genoeg? Kan die p 
Boxtel ligt een Paars-plus kabinet het meest voor de hand, "maar iedereen bewindslieden leveren? Wilders zelf I 
moet een beetje over de eigen schaduw stappen.- Nu het verkiezings- een coalitie van VVD, PVV en 
circus achter de rug is, hoopt heel Nederland op een snelle kabinetsforma- fractievoorzitter Verhagen is echter a  
tie,  vooral vanwege de economische crisis. VVD-lijsttrekker Rutte heeft stabiliteit van een coalitie met de  PV'\  
tijdens de campagne zelfs laten weten te streven naar een nieuw kabinet op", aldus Verhagen.  132  Het wordt een 
vóór 1juli. Hij zal snel uit de droom worden geholpen: de kabinetsforma- beoogde regeringspartijen niet eens ni  
tie  van 2010 zal 125 dagen duren, net zo lang als de formatie van het vil de twijfel bij het CDA graag wegi 
kabinet-Balkenende  II  en ruimschoots meer dan het gemiddelde sinds de sluiten van compromissen (hij heeft dI 
Tweede Wereldoorlog (72 dagen). 128 geven dat hij bereid is de AOW-leeftij 

Achter de schermen wordt er binnen D66 al ruimschoots vóór de verkiezingen nog een breekpunt noen 
Tweede Kamerverkiezingen rekening mee gehouden dat de partij een twijfels bij de PVV dat de partij niet ni 
mogelijke regeringspartij is. Al in april is besloten dat het onderhande- ten over een gezamenlijk programma, 
lingsteam zal bestaan uit fractievoorzitter Pechtold, de Tweede Kamer- eerst kijken of ze er met z'n tweeën uil 
leden Gerard Schouw en Wouter Koolmees en partijvoorzitter  Ingrid  van CDA aanschuiven. 133 Dat werkt niet ei 
Engeishoven. Evenals bij de kabinetsformatie in 2003 zal er, als D66 dat "een parlementair meerderheidskat 
deelneemt aan een nieuwe regering, een speciaal congres worden georga- mogelijk is."  134  Daarmee verdwijnt cci 

niseerd, waar het regeerakkoord aan de leden zal worden voorgelegd. En lijk snel uit beeld. Uiteraard tot woede 
ook nu zal het landelijk bestuur een motie aan het congres voorleggen verkiezingen lijkt regeringsdeelname \ 
waarin de leden wordt gevraagd met het bereikte akkoord in te stemmen al verkeken. Dat denkt ook D66-leide 
De beoogde congreslocatie is het  World  Forum  Convention Centre  in een coalitie met de PVV zei: 'nu niet, t 
Den Haag. Voor de zekerheid worden er al opties genomen op drie zater- een deur doen sluiten. ik had er al ni 
dagen in augustus.  129  Maar zoals al eerder bleek, is D66 minder gericht maar toen  Rosenthal  dat zo zei, dacht 
op regeren dan men zou verwachten. De blik van de democraten is im- liet met de PVV zou komen. Dat is, 
mers gericht op 2015. De koers die in 2009 is ingezet, waarbij de demo- weest."35  
craten hun positie in twee stappen terugwinnen, wordt Voortgezet. Alleen Omdat een coalitie van VVD,  PV'  
is nu niet het 'nulpunt' 2006 het vertrekpunt, maar de tien zetels die D66 door D66 zo gewenste Paars-plus-corn  
op 9 juni heeft behaald. Die uitslag vormt de basis om verder te groeien. VVD voelen ze niets voor Paars-plus. 
En, zo realiseert de partijtop zich, die groei is makkelijker te realiseren progressieve partijen wordt door de 
vanuit de oppositie dan in een coalitiekabinet. 130 'oor een toekomstige verkiezingsnedei 

erkiezingscampagne ook steeds de gi 
de PvdA benadrukt. Het is dan ook niel 
uitspreekt voor een 'middenkabinet' 
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gevestigd in het oude ministerie COMPLEXE FORMATIE 

gang waar eerst nog het CDA 
D66-leider Pechtold heeft zijn voorkeur voor een Paars-plus-kabinet al 

een mogelijke regeringscoalitie, ruim voor de verkiezingen bekend gemaakt, maar vindt dat gezien de 
Dalitie' van VVD, CDA, D66 en verkiezingsuitslag eerst VVD en PVV aan zet zijn. En dat vinden de 
D66 bepleite Paars-plus combi- meeste partijen. Nadat de koningin een eerste consultatieronde heeft ge- 

Pechtold zal de formatie echter houden, krijgt VVD-senator Uri  Rosenthal  de opdracht te verkennen of 
en PvdA hebben zich in de  cam-  VVD en PVV de basis kunnen vormen voor een nieuw kabinet.  131  Dit is 

ik denk dat de opdracht, na drie een logische keuze, want de VVD is de grootste partij en de PVV de 
erland hervormd wordt," aldus grootste winnaar van de verkiezingen. Maar er zijn ook twijfels: is de 
volgens oud-minister Roger van PVV wel stabiel genoeg? Kan die partij wel genoeg kwalitatief goede 
est voor de hand, "maar iedereen bewindslieden leveren? Wilders zelf heeft er alle vertrouwen in en ziet 
stappen.  „127  Nu het verkiezings- een coalitie van VVD, PVV en CDA helemaal zitten. CDA- 

land op een snelle kabinetsforma- fractievoorzitter Verhagen is echter afhoudend. Ook hij twijfelt over de 
L5i5. VVD-lijsttrekker Rutte heeft stabiliteit van een coalitie met de PVV. "Het CDA stelt zich bescheiden 
e streven naar een nieuw kabinet op", aldus Verhagen. 132  Het wordt een korte eerste ronde, waarbij de drie 
rden geholpen: de kabinetsforma- beoogde regeringspartijen niet eens met elkaar aan tafel zitten. Wilders 
zo lang als de formatie van het wil de twijfel bij het CDA graag wegnemen en toont zich bereid tot het 

ieer dan het gemiddelde sinds de sluiten van compromissen (hij heeft de dag na de verkiezingen al aange- 
geven dat hij bereid is de AOW-leeftijd te verhogen, iets wat hij vóór de 

en D66 al ruimschoots vóór de verkiezingen nog een breekpunt noemde). Maar het CDA heeft zoveel 
nee gehouden dat de partij een twijfels bij de PVV dat de partij niet met Wilders aan tafel wil om te pra- 

is besloten dat het onderhande- ten over een gezamenlijk programma. Verhagen wil dat VVD en PVV 
ter Pechtold, de Tweede Kamer- eerst kijken of ze er met z'n tweeën uit kunnen komen, pas daarna zal het 
iees en partijvoorzitter  Ingrid  van CDA aanschuiven.  133  Dat werkt niet en op 18 juni concludeert  Rosenthal  
brmatie in 2003 zal er, als D66 dat "een parlementair meerderheidskabinet van VVD, PVV en CDA niet 
speciaal congres worden georga- mogelijk is."  34  Daarmee verdwijnt een coalitie met de PVV al opmerke- 
leden zal worden voorgelegd. Eii lijk snel uit beeld. Uiteraard tot woede van Wilders. Ruim een week na de 
totie aan het congres voorleggeui verkiezingen lijkt regeringsdeelname voor de grootste winnaar, de PVV, 

t bereikte akkoord in te stemmen. al verkeken. Dat denkt ook D66-leider Pechtold: "Toen  Rosenthal  over  
rid  Forum  Convention Centre  in een coalitie met de PVV zei: 'nu niet, nooit niet', heeft dat in mijn denken 
r al opties genomen op drie zater- een deur doen sluiten. ik had er al niets mee, ik vond 76 zetels al krap, 
der bleek, is D66 minder gericht maar toen  Rosenthal  dat zo zei, dacht ik zeker te weten dat er geen kabi- 
)e blik van de democraten is i'm net met de PVV zou komen. Dat is, achteraf, een foute inschatting ge- 
l009 is ingezet, waarbij de demo- 

135 weest." 
winnen, wordt voortgezet. Alleen Omdat een coalitie van VVD, PVV en CDA van tafel lijkt, komt de 
:punt, maar de tien zeteis die D66 door D66 zo gewenste Paars-plus-combinatie weer in beeld. Maar bij de 
mt de basis om verder te groeien. VVD voelen ze niets voor Paars-plus. Samenwerking met drie 'linkse' of 
groei is makkelijker te realiseren progressieve partijen wordt door de VVD beschouwd als een garantie 
binet. 130 voor een toekomstige verkiezingsnederlaag. VVD-leider Rutte heeft in de 

verkiezingscampagne ook steeds de grote verschillen tussen de VVD en 
de PvdA benadrukt. Het is dan ook niet verrassend dat Rutte een voorkeur 
uitspreekt voor een 'middenkabinet' van VVD, CDA en PvdA. Maar 
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omdat de PvdA noch het CDA hier enthousiast over is, besluit informa- (net als GroenLinks) niet nodig zijn 
teur  Rosenthal  tot een verkennend gesprek over Paars-plus. Zowel D66, om is deze optie voor de democraten 
GroenLinks als de PvdA heeft een voorkeur voor deze combinatie.  Bo-  het idee van een vijfartijenkabinet d 
vendien zou een Paars-plus-coalitie bestaan uit drie partijen die bij de anten staan bij mij helemaal achterin 
verkiezingen hebben gewonnen (en één, de PvdA, die licht heeft  verb-  debat in de Tweede Kamer biedt geei 
ren) en het is de enige combinatie die gezamenlijk zetels heeft gewonnen ringscoalitie. Daarop adviseert infor 
(samen zestien Tweede Kamerzetels). Een Paars-plus-coalitie zou dus het twee informateurs te benoemen, één 
meest recht doen aan de verkiezingsuitslag. Rutte oppert nog de moge- moeten onderzoeken hoe ut het "br( 
lijkheid dat D66 bij een kabinet van VVD-CDA-PvdA aansluit (voor het CDA, D66, PvdA en GroenLinks) e 
"comfort" van de PvdA), maar daar voelt Pechtold uiteraard niet voor. Maar de koningin besluit anders: op 
"Daar loop ik nog niet warm voor. Hoewel, laat dat woordje 'nog' maar Willink (vicevoorzitter van de Raad 
weg," reageert Pechtold op de suggestie van Rutte. 136 teur. De benoeming van Tjeenk  Willi  

Pechtold beseft dat het moeilijk, zo niet onmogelijk zal worden om matie, gericht op het nogmaals  verb  
Paars-plus te smeden: "Bij de PvdA mis ik het gevoel van urgentie om Tjeenk Willink kiest een informele m 
hervormingen door te voeren. Met de VVD zie ik grote culturele verschil- te brengen. Op 1 en 2 juli vinden bij 
len, bijvoorbeeld over zaken als integratie, immigratie en veiligheid, ken plaats.  143  En dat werkt. Rutte, C 
Zonder slag of stoot zullen de gesprekken zeker niet verlopen."  37  Rutte het al snel eens over wat de kern vai 
zegt Paars-plus "heel serieus" te willen onderzoeken, ondanks zijn voor- zou moeten zijn: bezuinigen, hervom 
keur voor een middenkabinet: "Deze snuffelronde is bedoeld om te kijken motto voor de te vormen coalitie. Pec 
of je perspectief krijgt om zinvol te onderhandelen. Maar de verschillen ben afgesproken dat iedereen z'n ta 
zijn enorm," aldus de VVD-leider.  138  Pechtold begrijpt de aarzelingen van MvdL) mocht blijven roepen dat hij d 
Rutte bij Paars-plus. Niet alleen zit de VVD dan met drie partijen in een handelingen kan je moeilijk van ande 
coalitie die alledrie 'linkser' zijn, maar ook nog eens met een 'rechtse' ben als je ze zelf wel hebt." De  vie  
oppositie tegenover zich. Pechtold: "Ik snap heel goed dat Mark heden- overal over te praten. Pechtold: "Toe 
kingen heeft bij de gedachte dat in onze variant de PVV en het CDA in de waren, konden we beginnen."  44  De 
oppositie zitten.  „139  De verkennende gesprekken die op 21 juni starten. derhandelingen zullen begeleiden. ' 

bieden in ieder geval een opening en de mogelijkheid om elkaars posities VVD'er  Rosenthal  en de PvdA'er J 
te leren kennen. Maar na anderhalve dag worden de verkennende ge- laten benoemen, maar dat willen D 
sprekken alweer gestaakt. Mark Rutte geeft aan "op dit moment geen "Halsema en ik wilden geen twee inf 
perspectief' te zien om te gaan onderhandelen. De andere partijen wijten vier, maar niet twee." D66 en Groenl 
het snelle einde van de gesprekken aan de VVD, maar Pechtold reageert ven aan te dragen en doen dat ook. L 
minder uitgesproken: "Het waren vier partijen met allemaal een eigen  dig  is, die niet uit één van de vier par 
programma die met elkaar aan tafel zaten." Het was ook geen onderhan- als Cees Veerman, de oud-minister v 
delingsronde, maar een verkenning, zegt Pechtold, waarmee hij wil aan- Of Joan Leemhuis en Saskia Stuiveli 
geven dat er niet echt geprobeerd is tot overeenstemming te komen. Vol- ternatieven worden door VVD en I 
gens Pechtold is Paars-plus niet definitief geblokkeerd. "Paars-plus was "VVD en PvdA hadden al bedacht da 
niet eens Rutte's tweede keuze. Maar geen perspectief zien, is iets anders worden.  Rosenthal  was natuurlijk een 
dan niet willen. „140 wilde graag Wallage. Toen hebben H 

Nu de twee meest voor de hand liggende coalities niet gerealiseerd zijn deze twee heren niet beschikbaar 
lijken te kunnen worden, wordt gesuggereerd dat er wellicht een breed aan tafel zitten met iemand die zijn ei 
kabinet zou moeten komen, waarin VVD, CDA, PvdA, D66 en Groen- toezegging kregen we."146  Pechtold g 
Links zitting hebben. Zo'n brede coalitie zou weliswaar op mime steun in gen lang zullen gaan duren: "ik dacht 
de Tweede Kamer kunnen rekenen (102 van de 150 zetels), maar D66 ZOU zomer. De belangrijkste opgave was 
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enthousiast over is, besluit infornia- (net als GroenLinks) niet nodig zijn voor de meerderheid. Alleen al daar- 

;esprek over Paars-plus. Zowel D66, om is deze optie voor de democraten erg onaantrekkelijk. Pechtold wijst 
voorkeur voor deze combinatie.  Bo-  het idee van een vijfpartijenkabinet dan ook van de hand. "Dat soort van- 

bestaan uit drie partijen die bij de anten staan bij mij helemaal achterin de agenda.  „141  Ook een tussentijds 

één, de PvdA, die licht heeft venlo- debat in de Tweede Kamer biedt geen nieuwe perspectieven op een rege- 

e gezamenlijk zetels heeft gewonnen ringscoalitie. Daarop adviseert informateur  Rosenthal  de koningin om 

). Een Paars-plus-coalitie zou dus het twee informateurs te benoemen, één van de VVD en één van de PvdA. Zij 

suitslag. Rutte oppert nog de moge- moeten onderzoeken hoe uit het "brede midden" (dat wil zeggen VVD, 

VVD-CDA-PvdA aansluit (voor liet CDA, D66, PvdA en GroenLinks) een coalitie gevormd kan worden. 142 

voelt Pechtold uiteraard niet voor. Maar de koningin besluit anders: op 26 juni wordt alleen Herman Tjeenk 
E{oewel, laat dat woordje 'nog' maar Willink (vicevoorzitter van de Raad van State) aangesteld als informa- 

;tie van Rutte. 136 teur. De benoeming van Tjeenk Willink is een soort tussenstap in de  for- 

zo niet onmogelijk zal worden om matie, gericht op het nogmaals verkennen van een Paars-plus-coalitie. 

mis ik het gevoel van urgentie om Tjeenk Willink kiesteen informele manier om de partijen nader tot elkaar 
VVD zie ik grote culturele verschil- te brengen. Op 1 en 2 juli vinden bij hem thuis de verkennende gesprek- 

ntegratie, immigratie en veiligheid, ken plaats.  143  En dat werkt. Rutte, Cohen, Pechtold en Halsema worden 
rekken zeker niet verlopen."  37  Rutte het al snel eens over wat de kern van het beleid van het nieuwe kabinet 
len onderzoeken, ondanks zijn voor- zou moeten zijn: bezuinigen, hervormen en investeren. Dat klinkt als een 
snuffelronde is bedoeld om te kijken motto voor de te vormen coalitie. Pechtold: "De sfeer was goed. We heb- 
onderhandelen. Maar de verschillen ben afgesproken dat iedereen z'n taboes zou inslikken. Mark (Rutte - 

Pechtold begrijpt de aarzelingen van MvdL) mocht blijven roepen dat hij die piketpalen had, maar in de onder- 
de VVD dan met drie partijen in een handelingen kan je moeilijk van andere vragen geen breekpunten te heb- 
aar ook nog eens met een 'rechtse' ben als je ze zelf wel hebt." De vier fractieleiders zijn dus bereid om 

"Ik snap heel goed dat Mark beden- overal over te praten. Pechtold: "Toen de breekpunten eenmaal van tafel 

rize variant de PVV en het CDA in de waren, konden we beginnen."  44  De vraag is alleen nog wel wie de  on- 

e  gesprekken die op 21 juni starten, derhandelingen zullen begeleiden. VVD en PvdA stellen voor om de 

i de mogelijkheid om elkaars posities VVD'er  Rosenthal  en de PvdA'er Jacques Wallage tot informateurs te 

ve dag worden de verkennende ge- laten benoemen, maar dat willen D66 en GroenLinks niet. Pechtold: 
3tte geeft aan "op dit moment geen "Halsema en ik wilden geen twee informateurs. Eén, of anders desnoods 
srhandelen. De andere partijen wijten vier, maar niet twee." D66 en GroenLinks krijgen de kans om alternatie- 
aan de VVD, maar Pechtold reageert ven aan le dragen en doen dat ook. Laten we iemand nemen die onpartij- 
iier partijen met allemaal een eigen  dig  is, die niet uit één van de vier partijen aan tafel afkomstig is. Iemand 
zaten." Het was ook geen onderhan- als Cees Veerman, de oud-minister van Landbouw en lid van het CDA. 
zegt Pechtold, waarmee hij wil aan- Of Joan Leemhuis en Saskia Stuiveling, twee vrouwen. 

 145  Maar alle al- 

tot overeenstemming te komen. Vol- ternatieven worden door VVD en PvdA van tafel geveegd. Pechtold: 

finitief geblokkeerd. "Paars-plus was "VVD en PvdA hadden al bedacht dat  Rosenthal  en Wallage het moesten 

ir geen perspectief zien, is iets anders worden.  Rosenthal  was natuurlijk een vertrouweling van Rutte en Cohen 
wilde graag Wallage. Toen hebben Halsema en ik gezegd: okee, maar dan 

ri liggende coalities niet gerealiseerd zijn deze twee heren niet beschikbaar voor een kabinetspost. ik wilde niet 
suggereerd dat er wellicht een breed aan tafel zitten met iemand die zijn eigen ministerschap zit te regelen. Die 
VVD, CDA, PvdA, D66 en Groen- toezegging kregen we."46  Pechtold gaat ervan uit dat de ondenhandelin- 

Editie zou weliswaar op ruime steun in gen lang zullen gaan duren: "ik dacht wel: we zitten hier nog wel de hele 

102 van de 150 zetels), maar D66 zou zomer. De belangrijkste opgave was dat arbeid bij de PvdA tot bewegen 
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moest leiden en wonen moest bij de VVD tot bewegen leiden. Dat de 
uitruil van die twee onderwerpen, wonen en werken, maanden zou duren, 
daarvan was ik overtuigd."  47  Daarnaast moeten de vier partijen het eens 
zien te worden over het bedrag aan bezuinigingen. 

DICHT BIJ REGEREN 

Onder leiding van  Rosenthal  en Wallage onderhandelen VVD, PvdA, 
D66 en GroenLinks in de ministerskamer in het gebouw van de Eerste 
Kamer gedurende twee weken over regeringssamenwerking. En twee 
weken lang komt er over die onderhandelingen vrijwel niets naar buiten. 
De vier fractievoorzitters hebben met de informateurs afgesproken dat ze 
tijdens de onderhandelingen "terughoudend" zullen zijn met mededelin-
gen over het forrnatieproces. 148  Ook de informateurs laten maar mond-
jesmaat iets los. Ze willen wel kwijt dat de partijen een "serieuze poging" 
doen om het eens te worden en dat er "constructieve gesprekken" plaats-
vinden in een "goede sfeer". Ook Rutte, van wie veel mensen denken dat 
hij con tre-coeur met PvdA, D66 en GroenLinks aan tafel zit, wil dat de 
onderhandelingen slagen. Dat lijkt op dit moment immers de enig over-
gebleven manier om zijn doel te bereiken: de eerste liberale premier van 
Nederland sinds 1913 worden. Maar of er beslissingen worden genomen, 
en welke, blijft onduidelijk. Na een week onderhandelen, geven de infor-
mateurs wel aan dat de onderhandelingen "goed uit de startblokken" zijn 
gekomen. "De verschillen tussen de vier partijen zijn inderdaad erg groot. 
Kijk naar de verkiezingsprogramma's", aldus informateur  Rosenthal.  
"maar de vier onderhandelaars zijn wel degelijk de uitdaging aangegaan 
om die verschillen te overbruggen".  149  Maar om kans van slagen te verg-
roten, houdt iedereen verder zijn mond. 

In de beslotenheid van de formatie komen de vier partijen op tal van 
punten nader tot elkaar.  150  Pechtold: "We hebben twaalf werkdagen ver-
gaderd, het was ongelooflijk wat daarin gebeurd is. We begonnen 's och-
tends op tijd en lasten de nodige rookpauzes in, lunchten ter plekke, haal-
den 's avonds chinees en gingen door, ook de hele avond. De structuur 
stond, de ondersteuning was goed." De partijen worden het in grote lijnen 
eens over een aantal grote hervormingen: het belastingstelsel, het ontslag-
recht en de werkloosheidswet zullen op de schop gaan. Hervormingen 
waar D66 veel waarde aan hecht. Daarnaast weten de democraten een 
verruiming van de euthanasiewetgeving en een verbod op het weigeren 
van homohuwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand op de 
agenda te krijgen. Het kabinet-Rutte zal een kernkabinet worden met 
slechts acht ministers, die de hoofdlijnen van het beleid bepalen terwijl 
staatssecretarissen de departementen leiden.  151  Pechtold: "Er was echt een 
sfeer van: we gaan het eens anders doen. Al vrij snel kwam het idee OP 

D66 IS]  

tafel om een ander soort kabinet te 
meer staatssecretarissen die de depar 
enthousiast van. Het idee was dat & 
menten zouden gaan zitten, maar in  Ii  
len ieder drie ministers leveren, D66 
de partijen leveren drie staatssecretar: 
ondanks de noodzakelijke bezuinigi 
innovatie. Niet de 2,5 miljard euro die 
1,5 miljard.  153  Er zal 400 miljoen  eut 

de aanschaf van de JSF zal worden g 
de vier partijen bereid om voor hen 
Zo is GroenLinks bereid om de kilon 
VVD in ruil daarvoor bereid om over 
praten.  155  Dit leidt in het overleg tus 
wel tot een ruzie tussen de PvdA'ej 
Charlie Aptroot. Pechtold: "Zij vlog 
hebben moeten vervangen."  5  Al  ii  
hoofdlijnen van het immigratie- en 
kabinet zichtbaar. Het onderwerp dat 
de PVV - zo beladen is geweest, lijkt 
onoverkomelijke meningsverschillen I 

maatregelen een voetnoot laat plaatse] 
stemmen met het door de VVD beplei 
te was bang dat wij over het immigrat: 
Wij zeiden: je kan een strenger imm: 
rechtvaardig en reëel, geen fratsen, g 
tegen een boerkaverbod bleef  „158  Me 
tiek is voor Pechtold uitgesloten. 

Na twee weken worden de Vier pa 
belangrijkste 'hobbels': de bezuinigir 
zuinigen we tien miljard, zoals de P 
miljard, wat D66 wilde, of doen we a 
(1e?"59  De financieel specialisten var, 
ming over een bedrag van twaalf  mil*  
seren zijn zonder lastenverzwaring. '6  
aan het bedrag van achttien miljard 
voorwaarden zijn PvdA, D66 en Gr 
tegemoet te komen.  161  Op voorstel v] 
liet Paars-plus-kabinet dat bedrag aan 
realiseren: vijftien miljard direct en e 
jard aanvullende bezuinigingen, die ui 
nomische indicatoren aangeven dat he 
tijen meeleven. 
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D tot bewegen leiden. Dal de tafel om een ander soort kabinet te vormen, met maar acht ministers en 
n werken, maanden zou duren meer staatssecretarissen die de departementen leiden. Daar werd ik wel 
Loeten de vier partijen het eens enthousiast van. Het idee was dat de acht ministers niet op de departe- 
gingen. 152 menten zouden gaan zitten, maar in het VVD en PvdA zul- 

len ieder drie ministers leveren, D66 en GroenLinks ieder één. Alle vier 
REN de partijen leveren drie staatssecretarissen. Ook zal het nieuwe kabinet - 

ondanks de noodzakelijke bezuinigingen - investeren in onderwijs en 
onderhandelen VVD, PvdA, innovatie. Niet de 2,5 miljard euro die in het D66-programma stond, maar 
in het gebouw van de Eerste 1,5 miljard.  153  Er zal 400 miljoen euro worden bezuinigd op defensie en 
ringssamenwerking. En twee de aanschaf van de JSF zal worden geannuleerd.  154  Op veel terreinen zijn 

ngen vrijwel niets naar buiten. de vier partijen bereid om voor hen moeilijke compromissen te sluiten. 
iformateurs afgesproken dat ze Zo is GroenLinks bereid om de kilometerheffing te laten vallen en is de 
Ld" zullen zijn met mededeli,i- VVD in ruil daarvoor bereid om over verhoging van de benzineaccijns te 
3formateurs laten maar mond- praten.  155  Dit leidt in het overleg tussen de fractiespecialisten overigens 
partijen een "serieuze poging" wel tot een ruzie tussen de PvdA'er Diederik Samsom en de VVD'er 
istructieve gesprekken" plaats- Charlie Aptroot. Pechtold: "Zij vlogen elkaar zo in de haren dat we ze 
m wie veel mensen denken dat hebben moeten vervangen." Al in de eerste week worden ook de 
iLinks aan tafel zit, wil dat de hoofdlijnen van het immigratie- en integratiebeleid van het te vormen 
moment immers de enig over- kabinet zichtbaar. Het onderwerp dat in de campagne - door toedoen van 
de eerste liberale premier van de PVV - zo beladen is geweest, lijkt voor de Paars-plus-partijen niet tot 

beslissingen worden genomen, onoverkomelijke meningsverschillen te leiden, hoewel D66 bij een aantal 
nderhandelen, geven de  infer-  maatregelen een voetnoot laat plaatsen. Zo weigeren de democraten in te 

"goed uit de startblokken" zijn stemmen met het door de VVD bepleite boerkaverbod.157  Pechtold: "Rut- 
Lrtijen zijn inderdaad erg  grout.  te was bang dat wij over het immigratiebeleid moeilijk zouden gaan doen. 
aldus informateur  Rosenthal,  Wij zeiden: je kan een strenger immigratiebeleid krijgen, maar dan wel 
geljk de uitdaging aangegaan rechtvaardig en reëel, geen fratsen, geen pesterijen. ik was de enige die 
r om kans van slagen te velg- tegen een boerkaverbod bleef.  „158  Meegaan in de anti-islam symboolpoli- 

tiek is voor Pechtold uitgesloten. 
nen de vier partijen op tal vaii Na twee weken worden de vier partijen het ook eens over één van de 
hebben twaalf werkdagen ver- belangrijkste 'hobbels': de bezuinigingen. Pechtold: "De vraag was: be- 
beurd is. We begonnen 's och- zuinigen we tien miljard, zoals de PvdA en GroenLinks wilden, vijftien 
s in, lunchten ter plekke, haal- miljard, wat D66 wilde, of doen we achttien miljard, zoals de VVD wil- 
k de hele avond. De structuur De financieel specialisten van de fracties bereiken overeenstem- 
tijen worden het in grote lijnen  ruing  over een bedrag van twaalf miljard aan bezuinigingen, die te reali- 
.et belastingstelsel, het ontslag- 160  seren zijn zonder lastenverzwaring. Maar VVD-leider Rutte houdt vast 
Ie schop gaan. Hervormingen aan het bedrag van achttien miljard aan bezuinigingen. Onder allerlei 
iast weten de democraten een voorwaarden zijn PvdA, D66 en GroenLinks bereid om aan die wens 
a een verbod op het weigeren tegemoet te komen.  161  Op voorstel van Pechtold wordt afgesproken dat 
in de burgerlijke stand op de het Paars-plus-kabinet dat bedrag aan bezuinigingen in twee stappen zal 
een kernkabinet worden mei realiseren: vijftien miljard direct en een aanvullend pakket van drie  mil- 

van het beleid bepalen terwijl jard aanvullende bezuinigingen, die uitgevoerd zullen worden als de eco- 
'' Pechtold: "Er was echt een nomische indicatoren aangeven dat het kan.  162  Daar kunnen alle vier par- 

Al vrij snel kwam het idee op tijen meeleven. 
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Andere onderwerpen liggen moeilijker. Zo krijgt D66 geen steun voor naar Pechtold, maar die geeft aan dat 
twee onderwerpen waarmee de democraten zich de voorgaande vier jaar partij in grootte het woord te geven. I 
hebben geprofileerd: verhoging van de AOW (PvdA tegen) en beperking dat Cohen 'ja' zou zeggen. Maar hij 
van de hypotheekrenteaftrek (VVD tegen). PvdA-leider Cohen verzet voeten weg. ik dacht: wat krijgen w 
zich tegen versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW.163  op de vraag of de formatiepoging in 
Ben voorstel van D66 en GroenLinks om het belastingstelsel te hervor- als Halsema. Pechtold: "ik heb een h 
men (invoering van een 'twee-tax-systeem met twee tarieven, gekoppeld wel kon."  67  Maar omdat Rutte en C 
aan een verhoging van milieuonvriendeljke producten en beperking van zin meer heeft, komt er definitief een 
de hypotheekrenteaftrek) haalt het niet. 

12 
 Morrelen aan de hypotheekren- een Paars-plus-kabinet. 168 

teaftrek is voor de VVD vooralsnog onbespreekbaar, hoewel Rutte zich Bij D66 is de teleurstelling groot. 
achter de schermen wel bereid toont tot een onderzoek naar hervorming Pechtold. "De gesprekken verliepen i 
van de woningmarkt, waarbij de hypotheekrenteaftrek wat hem betreft aantal belangrijke punten zijn de vier 
geen taboe is.' uiteindelijk bleven VVD en PvdA op 

over elkaar staan. Tot het laatste toe 
GEEN PAARS-PLUS schillen te overbruggen zouden zijn. 

maal ingezet."  69  Ook volgens partijv 
Na tweeënhalve week zitten juist op de twee dossiers waarvan Pechtold al verschillen overbrugbaar: "Ik vond h 
vreesde dat ze moeilijk zouden worden, 'wonen' en 'werken', de onder- het intikken, maar je mag niet schol 
handelingen vast. Pechtold: "Die rotdossiers kwamen steeds weer terug, uitgekomen, maar het ontbrak bij de 
maar niet met oplossingen. Het was niet erg dat ze steeds terugkwamen. is niet zo dat de meningsverschillei 
maar het was niet constructief." Volgens Pechtold is dit te wijten aan de maar Rutte weigert verdere concessie 
werkwijze van de informateurs,  Rosenthal  en Wallage. "Mijn grote frus- rard Schouw: "In de VVD-fractie  vv  
tratie zit 'm bij de informateurs", zegt Pechtold achteraf. "Er werd niet doen met de PvdA. Het argument ov 
goed genoeg voorbereid. ik vind dat het de rol van de informateurs is, om onzin. Ze moesten een chique excuui 
de vergadering van de volgende dag voor te bereiden als de onderhan- de campagne als rechts-conservatieve 
delaars een paar uurtjes slaap pakken. Dat er een agenda ligt. Dat er voor- de PVV aan te kunnen gaan. Same 
stellen liggen op basis van de gesprekken van de dag ervoor. Dat er  din-  PvdA en GroenLinks sluiten niet op d 
gen afgezegend worden." Maar die regie ontbreekt.  Rosenthal  en Wallage achterban van de VVD klinkt veel pr 
zijn heel verschillende persoonlijkheden, die elkaar niet erg goed aanvoe- 'linkse' partijen PvdA en GroenLinks 
len. Pechtold verwijt de informateurs gebrek aan leiding. "Het was nog vleugel in de VVD, dat werd intern 
net niet: waar gaan we het vandaag eens over hebben?" Een doorbraak op kreeg via  e-mail  bakken ellende ove: 
de twee cruciale dossiers blijft daardoor uit. Op vrijdag 16 juli verlopen geen Paars-plus, maar vooral omdat h 
de gesprekken stroef en wordt er geen vooruitgang geboekt. Pechtold: Voor veel VVD'ers heeft hun parti 
"Op vrijdag zat het vast. Het weekend zou gebruikt worden om erover na Paars-plus-kabinet. D66-voorzitter Ve 
te denken. Op maandag lag alles weer op tafel. De informateurs deden we het gevoel een heel eind te kunnen 
een rondje en vroegen: zijn we al wat verder gekomen? Nee, natuurlijk de leiband van de fractie, die echt e 
niet!" Op dinsdag 20 juli wordt het Pechtold al snel duidelijk dat de foi- wandelde. Rutte kreeg weinig ruimte 
matiepoging zal stranden. "Vandaag gaat het mis", smst hij aan Groen- een 'sociaal-liberale' VVD, zoals in 
Links-leider Halsema. "Kijk maar: Rutte heeft een das en een schoon Voorhoeve, zou een Paars-plus-kabir 
overhemd aan en geen papier bij zich. Hij is klaar om de pers te woord te hebben gehad. Maar de conservatief 
staan."  66  Als de vergadering begint, leggen de informateurs de vier  on-  uitgesproken voorkeur voor 'regeren 
derhandelaars de vraag voor: kan deze poging succesvol worden afge- der Rutte en dus houdt hij - onder v 
rond? "Nee", antwoordt Rutte als eerste. Daarna kijken de informateurs vast aan zijn eisen, wetende dat Paars 
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[cer. Zo krijgt D66 geen steun voor naar Pechtold, maar die geeft aan dat het logischer is om eerst de tweede 
acraten zich de voorgaande vier jaar partij in grootte het woord te geven. Pechtold: "ik ging er volledig van uit 
Je AOW (PvdA tegen) en beperking dat Cohen 'ja' zou zeggen. Maar hij zei 'nee'! De grond viel onder m'n 
tegen). PvdA-leider Cohen verzet voeten weg. ik dacht: wat krijgen we nou?" De D66-leider zegt wel 'ja' 

agrecht en verkorting van de WW.' op de vraag of de formatiepoging in zijn ogen kans van slagen heeft, net 
cs om het belastingstelsel te heryoi-- als Halsema. Pechtold: "ik heb een heel verhaal opgehangen waarom het 
steem met twee tarieven, gekoppeld wel kon."  67  Maar omdat Rutte en Cohen menen dat verder praten geen 
ideljke producten en beperking van zin meer heeft, komt er definitief een einde aan de onderhandelingen voor 
,t.  164 Morrelen aan de hypotheekren een Paars-plus-kabinet.168  
onbespreekbaar, hoewel Rutte zich Bij D66 is de teleurstelling groot. "Ik ben zeer teleurgesteld", reageert 
tot een onderzoek naar hervorming Pechtold. "De gesprekken verliepen in een open en prettige sfeer. Op een 

rpotheekrenteaftrek wat hem betreft aantal belangrijke punten zijn de vier partijen elkaar dicht genaderd, maar 
uiteindelijk bleven VVD en PvdA op een paar belangrijke thema's tegen- 
over elkaar staan. Tot het laatste toe heb ik het gevoel gehad dat de ver- 

LRS-PLUS schillen te overbruggen zouden zijn. Wij hebben ons daarvoor ook maxi- 
maal ingezet."  69  Ook volgens partijvoorzitter Van Engelshoven waren de 

Ie twee dossiers waarvan Pechtold al verschillen overbrugbaar: "ik vond het heel frustrerend. De bal ligt voor 
[en, 'wonen' en 'werken', de onder- het intikken, maar je mag niet schoppen. Inhoudelijk waren we er wel 
dossiers kwamen steeds weer terug. uitgekomen, maar het ontbrak bij de VVD en de PvdA aan de wil."170  Het 
niet erg dat ze steeds terugkwamen, is niet zo dat de meningsverschillen inhoudelijk onoverbrugbaar zijn, 
lens Pechtold is dit te wijten aan de maar Rutte weigert verdere concessies te doen. Vicefractievoorzitter Ge- 
,nthal en Wallage. "Mijn grote fl-us- rard Schouw: "In de VVD-fractie was eigenlijk geen steun om iets te 
gt Pechtold achteraf. "Er werd niet doen met de PvdA. Het argument over het bezuinigingsbedrag was echt 
iet de rol van de informateurs is. om onzin. Ze moesten een chique excuus hebben."  171  De VVD heeft zich in 

voor te bereiden als de onderhan- de campagne als rechts-conservatieve partij geprofileerd om de strijd met 
Dat er een agenda ligt. Dat er voor- de PVV aan te kunnen gaan. Samenwerking met 'linkse' partijen als 

kken van de dag ervoor. Dat er  din-  PvdA en GroenLinks sluiten niet op dat bewust gekozen profiel aan. In de 
gie ontbreekt.  Rosenthal  en Walla,  ge achterban van de VVD klinkt veel protest tegen het feit dat Rutte met de 
ten, die elkaar niet erg goed aanvoe- 'linkse' partijen PvdA en GroenLinks aan tafel zit. Pechtold: "De rechter- 

gebrek aan leiding. "Het was nog vleugel in de VVD, dat werd intern voor Rutte steeds moeilijker. Hij 
ns over hebben?" Een doorbraak op kreeg via  e-mail  bakken ellende over zich heen. De achterban wilde al 
oor uit. Op vrijdag 16 juli verlopen geen Paars-plus, maar vooral omdat hij met GroenLinks aan tafel zat."  72  
-,en vooruitgang geboekt. Pechtold: Voor veel VVD'ers heeft hun partij helemaal niets te zoeken in een 

zou gebruikt worden om erover na Paars-plus-kabinet. D66-voorzitter Van Engelshoven: "Met Rutte hadden 
er op tafel. De informateurs deden we het gevoel een heel eind te kunnen komen, maar hij liep heel strak aan 
at verder gekomen? Nee, natuurlijk de leiband van de fractie, die echt een heel conservatief rechts pad be- 
echtold al snel duidelijk dat de  for-  wandelde. Rutte kreeg weinig ruimte om tot resultaat te komen." 

 173  Met 
gaat het mis", suist hij aan Groen- een 'sociaal-liberale' VVD, zoals in de tijd van Hans Dijkstal of Joris 
ufte heeft een das en een schoon Voorhoeve, zou een Paars-plus-kabinet misschien wel kans van slagen 
Hij is klaar om de pers te woord te hebben gehad. Maar de conservatief-liberale VVD van 2010 heeft een 

leggen de informateurs de vier  on-  uitgesproken voorkeur voor 'regeren over rechts'. Dat weet ook partijlei- 
ze poging succesvol worden afge- der Rutte en dus houdt hij - onder verwijzing naar zijn 'piketpaaltjes' - 
rste. Daarna kijken de informateurs vast aan zijn eisen, wetende dat Paars-plus daardoor onmogelijk zal wor- 
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den.  174 
 Pechtold: "De spin achteraf dat Rutte tegenover de andere drie 

stond, snap ik wel, de VVD had een verklaring nodig om de schuld bij 
een ander te leggen. Maar dat beeld is gewoon apert onwaar."  75  Alleen 
Gerard Schouw, die eerder al heeft aangegeven dat D66 wat hem betreft 
nog een paar jaar de tijd neemt om sterker te worden, is er niet rouwig om 
dat D66 niet gaat regeren. "ik vond het veel te risicovol. Met die tien 
zetels in een Paars-plus-variant, terwijl de VVD het eigenlijk niet wil. We 
zouden onze hypotheekrente niet krijgen, we zouden onze AOW niet 
krijgen. Inhoudelijk viel er weinig te winnen."  176  Aanvankelijk geeft 
Pechtold de hoop nog niet op dat de vier partijen weer naar de onderhan-
delingstafel zullen terugkeren. "ik ging ervan uit dat het een tijdelijke 
breuk was", aldus Pechtold. "ik dacht: Rutte heeft dit nodig, we komen er 
wel uit."  77  Maar dat zal een misvatting blijken. 

VERKEERDE KEUZES 

Nadat Paars-plus is mislukt, adviseert Rutte alsnog het eerder door hem 
voorgestelde middenkabinet van VVD, CDA en PvdA te onderzoeken. 
Maar PvdA-leider Cohen voelt daar niets voor. Dan wil hij ook D66 en 
GroenLinks erbij, maar zo'n vijfpartijenkabinet wordt door deze partijen 
als onwerkbaar afgewezen. De kabinetsformatie lijkt in een impasse te 
zijn beland. Als het CDA niet met de PVV wil praten en de VVD niet 
meer met de PvdA, welke meerderheidscoalitie is dan nog mogelijk? Dat 
die vraag niet meer relevant is, zal snel blijken. Nadat de koningin alleen 
haar vaste adviseurs (maar niet de fractievoorzitters) heeft geraadpleegd, 
benoemt ze vertrouweling en minister van Staat Ruud Lubbers tot infor-
mateur. Hij krijgt nadrukkelijk de opdracht mee om te onderzoeken welke 
meerderheidskabinetten er nog mogelijk zijn. Maar Lubbers doet iets 
anders. Hij stelt voor dat de fractieleiders van VVD, CDA en PVV maar 
eens informeel met elkaar aan tafel moeten gaan zitten, zonder dat hij 
erbij is, om te kijken of zij een minderheidskabinet van VVD en CDA 
met gedoogsteun van de PVV kunnen vormen. Lubbers krijgt veel kritiek 
op zijn advies, niet alleen vanwege de suggestie zelf, maar ook omdat hij 
die al bekend maakt nadat hij pas vijf van de negen fractievoorzitters 
heeft gesproken. Pechtold: "Verhagen was bij hem geweest en toen kwam 
er een verklaring naar buiten dat ze een minderheidskabinet gaan verken-
nen, zonder informateur." De D66-leider is woedend. "Ik belde Lubbers 
op: wat fik je me nou? Je voldoet niet aan je opdracht! Je hebt als op-
dracht een kabinet te formeren dat kan rekenen op een stabiele meerder-
heid in beide Kamers. Je gaat buiten je boekje! ik was zo boos!" Pechtold 
gaat nog wel bij de informateur langs. "ik heb van Lubbers geëist dat hij 
terug ging naar de koningin. Maar ik was de enige die dat vond, Cohen 
niet, Halsema niet. De opdracht was een meerderheidskabinet te  forme- 
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Rutte tegenover de andere drie ren. Als we toch zelf voor een minderheidskabinet gaan, dan weet ik er 
srklaring nodig om de schuld bij nog wel een paar."  78  Maar Lubbers' wil geschiede, de eis van Pechtold 
gewoon apert onwaar." 175 Alleen dat hij zijn opdracht teruggeeft, zet hij niet in zijn eindverslag aan de 
egeven dat D66 wat hem betreft koningin. '79  De D66-leider roept Lubbers nog ter verantwoording in een 

sr te worden, is er niet rouwig om tussentijds debat over de kabinetsformatie. Maar tevergeefs: volgens 
t veel te risicovol. Met die tien Lubbers willen VVD, PVV en CDA alleen over een minderheidskabinet 
Le VVD het eigenlijk niet wil. We onderhandelen. 180 
en, we zouden onze AOW niet Op 30 juli doen Rutte, Verhagen en Wilders bij Lubbers verslag van 
winnen."  176  Aanvankelijk geeft hun informele gesprekken. VVD, PVV en CDA zijn bereid te gaan  on- 

r partijen weer naar de onderhan- derhandelen over een minderheidskabinet. De partijen zien perspectieven 
ervan uit dat het een tijdelijke om te komen tot een kabinet van VVD en CDA, dat met gedoogsteun van 

ntte heeft dit nodig, we komen ei-  de PVV zal regeren. In een gezamenlijke verklaring die Rutte, Wilders en 
)lijken. Verhagen hebben ondertekend wordt toegelicht waarom de partijen kie- 

zen voor een minderheidskabinet: tussen CDA en PVV bestaan "principi- 
EUZES ele verschillen" over de islam. De partijen zijn het oneens over de vraag 

of de islam een religie is (CDA) of een politieke ideologie (PVV).  181  Nu 
utte alsnog het eerder door  hero  duidelijk is dat er waarschijnlijk een minderheidskabinet van VVD en 
CDA en PvdA te onderzoeken. CDA met gedoogsteun van de PVV zal komen, hebben de partijen die 

ts voor. Dan wil hij ook D66 en hun zinnen op Paars-plus hebben gezet het nakijken. D66-leider Pechtold 
kabinet wordt door deze partijen heeft al bij voorbaat geen goed woord over voor het te vormen kabinet: 
;formatie lijkt in een impasse te "Het kabinet zal steunen op de stem van discriminatie, stigmatisering en 
PVV wil praten en de VVD niet uitsluiting."82  
coalitie is dan nog mogelijk? Dat Tijdens de onderhandelingen ontstaat er rumoer bij de achterban van 
blijken. Nadat de koningin alleen het CDA. Een aantal CDA-prominenten plaatst grote vraagtekens bij de 
ievoorzitters) heeft geraadpleegd. beoogde samenwerking met de PVV. Als blijkt dat ook CDA- 
an  Staat Ruud Lubbers tot infoi- medeonderhandelaar Ab Klink lopende de onderhandelingen concludeert  
:ht  mee om te onderzoeken welke dat samenwerking met de PVV "een onbegaanbare weg" is, en Klink 
k zijn. Maar Lubbers doet iets steun krijgt van twee leden van de CDA-fractie, is de crisis binnen het 
rs van VVD, CDA en PVV maar CDA compleet.  183  Klink stapt op als onderhandelaar en onder grote druk 
)eten gaan zitten, zonder dat hij worden de dissidenten binnen de CDA-fractie binnenboord gehouden. 
heidskabinet van VVD en CDA Voor PVV-leider Wilders is dit echter niet genoeg. Hij wil van de CDA- 
)rmen. Lubbers krijgt veel kritiek dissidenten een schriftelijke verklaring dat zij loyaal zullen zijn aan het te 
rggestie zelf, maar ook omdat hij vormen kabinet. Aan die eis, die in strijd is met de grondwettelijke bepa- 
vande negen fractievoorzitters  ling  dat volksvertegenwoordigers "zonder last" hun werk doen, wil het 

as bij hem geweest en toen kwam CDA niet voldoen.  184  Opnieuw wordt de formatie van een nieuw kabinet 
minderheidskabinet gaan verken- afgebroken. Rutte stelt voor dat hij dan maar zelf een 'proeve van een 
r is woedend. "ik belde Lubbers regeerakkoord' schrijft, dat vervolgens aan de andere partijen wordt 
aan je opdracht! Je hebt als op- voorgelegd. Dat is in 1994 ook gedaan toen de eerste poging om een 

rekenen op een stabiele meerder- paars kabinet te formeren was mislukt. Met dit advies gaat Rutte dan ook 
oekje! ik was zo boos!" Pechtold naar de koningin. Maar Pechtold wijst erop dat een meerderheid in de 
Ik heb van Lubbers geëist dat hij Tweede Kamer moet instemmen met deze procedure en noemt het advies 
-as de enige die dat vond, Cohen van Rutte daarom "prematuur". 
n meerderheidskabinet te  forme- 
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De kabinetsformatie is weer terug bij af. Opnieuw is de vraag: hoe nu 
verder? Weer volgen veel speculaties over de overgebleven opties. Zelfs 
een onwaarschijnlijke coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en 
ChristenUnie wordt ineens als optie genoemd, net als bijzondere vormen, 
zoals een extraparlementair kabinet en een zakenkabinet. Dan neemt de 
formatie opnieuw een verrassende wending. Terwijl de koningin nog 
bezig is met een adviesronde, maakt Wilders bekend toch verder te willen 
praten en hervatten VVD, PVV en CDA hun onderhandelingen. Dit is op 
z'n zachtst gezegd niet chique richting het staatshoofd. "Uiterst ongeluk-
kig", noemt Rutte de timing tijdens een debat in de Tweede Kamer, maar 
"soms lopen dingen zoals ze lopen". Volgens Rutte is er een "nieuw feit" 
ontstaan doordat Wilders heeft aangegeven verder te willen gaan met de 
onderhandelingen. Aangezien ook VVD en CDA voorstander zijn van 
een rechts kabinet, zou het raar zijn geweest als de twee partijen niet op 
dat signaal van Wilders zouden zijn ingegaan, zo verklaart Rutte. Maar 
volgens D66-leider Pechtold begint de formatie nu echt "een farce" te 
worden. "De afgelopen week is slecht voor de politiek als geheel en 
draagt bij aan het chagrijn in de samenleving", aldus de D66-voorman. 185 
Binnen enkele weken komt vervolgens alsnog het kabinet-Rutte tot stand. 
De piketplaatjes die overeenstemming met de Paars-plus-partijen 'onmo-
gelijk' maakte, laat de VVD vallen in de onderhandelingen met CDA en 
PVV. En ook andere VVD-wensen gaan met die coalitie niet door: geen 
bezuinigingen op sociale zekerheid, geen hervorming van de arbeids-
markt, geen verhoging van de AOW en geen achttien miljard bezuinigin-
gen zonder lastenverzwaring. 

Het kabinet wordt door betrokkenen aangeduid als een minderheids-
kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Deze creatieve 
omgang met het staatsrecht is nodig om de (zeker bij het CDA) contro-
versiële samenwerking met de PVV enigszins te maskeren. Want hoe zit 
het werkelijk? Bij een minderheidskabinet dat regeert met gedoogsteun 
stellen één of meer partijen (die samen geen meerderheid hebben in het 
parlement) een regeerakkoord op en wordt het minderheidskabinet door 
één of meer partijen in het parlement gedoogd (dat wil zeggen dat de 
gedoogpartij(en) met de coalitiepartijen zullen meestemmen om ze aan 
een meerderheid te helpen). In het geval van het kabinet-Rutte zijn er 
echter twee akkoorden: één tussen de fracties die samen het kabinet vor-
men (VVD en CDA) en één tussen drie partijen (VVD, CDA en PVV), 
waarbij het eerste akkoord ook nog eens integraal deel uitmaakt van het 
tweede akkoord. Door deze constructie is in feite een ('gewoon') parle-
mentair meerderheidskabinet ontstaan, waaraan één partij (de PVV) geen 
bewindspersonen levert. Toch zal er consequent over een 'gedoogcon-
structie' worden gesproken. 

I.e. 

Volgens D66-leider Pechtold wordei 
ders." Pechtold noemt het kabinet-} 
binet".  186  "Als Kamerlid kan hij (Wi 
doen, daarvoor hoeft niet elke keer 
kabinet spreekt met één mond. Wel 
lijk is voor de coalitie, ook al ma 
VVD en CDA hebben zich met hui( 
de D66-leider.'  87  Pechtold hekelt 
christelijke SGP, die eveneens gedo 
haar twee zetels het kabinet aan een 
denten binnen de CDA-fractie afhal 
het kabinet op terreinen als koopzon 
abortus en embryoselectie geen stap 
stuiten. Net  als in 2003, bij de fon 
weet de SGP zo een bovenmatige in 
van VVD en CDA. In het debat ovei 
net-Rutte zegt Pechtold zich er zorg 
venheden waar D66 jarenlang voor 
zullen komen te staan. Ook verwijt 
kelijke hervormingen op de wonin 
"Nederland gaat op de schop met e 
daadkracht uitstralen, maar Pechto 
praatjes". "Het is allemaal strooigo 
per uur rijden, roken in kleine  call  
gevaarlijk holle taal over eigenricl 
onvrede op de korte termijn. Daam 
alle belangrijke dossiers kiest het I 
woningmarkt, onderwijs, noem ma 
maar feitelijk aantoonbaar dat voor2 
beloften heeft gebroken. Al-le-maal, 
eindelijk gepakt voelen door al die I 
gens Pechtold "een koers ingezet di 
D66." Het "conservatisme, nationali 
het kabinet staat lijnrecht tegenover 
vormingen en een open, internationa 
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f. Opnieuw is de vraag: hoe mi Volgens D66-leider Pechtold worden VVD en CDA "gegijzeld door Wil- 
ver de overgebleven opties. Zelfs ders." Pechtold noemt het kabinet-Rutte "Wilders' eigen marionettenka- 
ID, CDA, D66, GroenLinks en binet".  186  "Als Kamerlid kan hij (Wilders MvdL) zijn uitspraken blijven 
oemd, net als bijzondere vormen, doen, daarvoor hoeft niet elke keer de regering op te draven. Alleen het 
een zakenkabinet. Dan neemt de kabinet spreekt met één mond. Wel is het zo dat hij medeverantwoorde- 
nding. Terwijl de koningin nog lijk is voor de coalitie, ook al maakt hij er formeel geen deel van uit. 
[ders bekend toch verder te willen VVD en CDA hebben zich met huid en haar aan hem uitgeleverd," aldus 

hun onderhandelingen. Dit is op de D66-leider.  187  Pechtold hekelt ook de invloed van de orthodox- 
et staatshoofd. "Uiterst ongeluk- christelijke SGP, die eveneens gedoogsteun aan het kabinet geeft en met 

debat in de Tweede Kamer, maar haar twee zetels het kabinet aan een meerderheid kan helpen indien dissi- 
lgens Rutte is er een "nieuw feit" denten binnen de CDA-fractie afhaken. In ruil voor die gedoogsteun zal 
ven verder te willen gaan met de het kabinet op terreinen als koopzondagen, het homohuwelijk, euthanasie, 
D en CDA voorstander zijn van abortus en embryoselectie geen stappen zetten die de SGP tegen de borst 
veest als de twee partijen niet op stuiten. Net  als in 2003, bij de formatie van het kabinet-Balkenende  II,  
gegaan, zo verklaart Rutte. Maar weet de SGP zo een bovenmatige invloed uit te oefenen, met instemming 
formatie nu echt "een farce" te van VVD en CDA. In het debat over de regeringsverklaring van het kabi- 

t voor de politiek als geheel ei   net-Rutte zegt Pechtold zich er zorgen over te maken dat liberale verwor- 
rving", aldus de D66-voorman» venheden waar D66 jarenlang voor heeft gestreden hierdoor onder druk 
ilsnog het kabinet-Rutte tot stand. zullen komen te staan. Ook verwijt Pechtold het kabinet dat het noodza- 
net de Paars-plus-partijen 'onmo- keljke hervormingen op de woningmarkt en de arbeidsmarkt vermijdt: 
Ee onderhandelingen met CDA en "Nederland gaat op de schop met een strandschepje."188  Het kabinet wil 
n met die coalitie niet door: geen daadkracht uitstralen, maar Pechtold vindt het allemaal maar "stoere 
een hervorming van de arbeids- praatjes". "Het is allemaal strooigoed, niets substantieels: 130 kilometer 
geen achttien miljard bezuinigin- per uur rijden, roken in kleine cafés, extra agenten die er niet komen, 

gevaarlijk holle taal over eigenrichting. Dit kabinet reageert alleen op 
i aangeduid als een minderheids- onvrede op de korte termijn. Daarmee bak je teleurstelling in. Want op 
teun van de PVV. Deze creatic\ e alle belangrijke dossiers kiest het kabinet voor stilstand: arbeidsmarkt, 
n de (zeker bij het CDA) coniro- woningmarkt, onderwijs, noem maar op. Het is geen oppositieverhaal, 
Lgszins te maskeren. Want hoc zit maar feitelijk aantoonbaar dat vooral de VVD al haar grote verkiezings- 
met dat regeert met gedoogsteun beloften heeft gebroken. Al-le-maal. Niet ik, maar de kiezer zal zich uit- 
geen meerderheid hebben in liet eindelijk gepakt voelen door al die holle retoriek." Het kabinet heeft vol- 

ordt het minderheidskabinet dooi gens Pechtold "een koers ingezet die bijna haaks staat op de idealen van 
gedoogd (dat wil zeggen dat de D66." Het "conservatisme, nationalisme, gericht op de korte termijn" van 
i zullen meestemmen om ze aan het kabinet staat lijnrecht tegenover "optimisme, durf, economische her- 
val van het kabinet-Rutte zijn er vormingen en een open, internationale blik", waar D66 volgens hem voor 
acties die samen het kabinet or- staat. Het kabinet maakt volgens de D66-leider "fundamenteel verkeerde 
e partijen (VVD, CDA en PVV). keuzes".  189  Daarmee is de toon gezet voor de wijze waarop Pechtold de 
is integraal deel uitmaakt van hel komende periode oppositie zal voeren. 
is in feite een ('gewoon') pane- 

vaaraan één partij (de PVV) geen 
onsequent over een 'gedoogcon- 
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"D66 staat weer als een huis. Maar dat huis moet verder worden versterkt, zodat 
het ook een stevige storm zonder noemenswaardige schade doorkomt. "' (Partij-
voorzitter Van Engelshoven tijdens het partijcongres op 5 november 2011) 

REORGANISATIE PARTIJSTRUCTUUR 

Terug naar het voorjaar van 2010. Het gaat goed met D66, de partij heeft 
meer leden dan ooit en koerst af op een mooie verkiezingswinst op 9 juni. 
Sinds het 'rampjaar' 2006 is er veel gebeurd. De partijorganisatie is gron-
dig hervormd, er is veel geïnvesteerd in talentontwikkeling en opleidin-
gen, de uitstraling van de partij is verbeterd door een professionelere 
aanpak van de marketing, een nieuwe huisstijl en eenduidigheid in de 
communicatie. Het bestuur spreekt van een "cultuuromslag" die in de 
partij heeft plaatsgevonden.2  Meer dan ooit is er bij de democraten sprake 
van centrale sturing: de politieke lijn wordt door de partijleider bepaald 
en vanuit een sterk landelijk bestuur worden de organisatorische kaders 
uitgezet. Zowel de politieke lijn als de strakkere Organisatie worden door 
de van oudsher altijd licht anarchistische democraten geaccepteerd. Pro-
grammatisch heeft D66 zich ontwikkeld van "pragmatische ideeënpartij" 
naar een partij met een expliciete en gefundeerde sociaal-liberale agenda. 
De vijf 'richtingwijzers' vormen de rode draad in het gedachtegoed van 
de partij en er ligt een gedegen partijprogramma, dat richtinggevend is 
voor de stellingname van de partij in de komende jaren. Het resultaat mag 
er zijn: vier jaar nadat de partij op de afgrond afstevende, staat D66 weer 
op de kaart. De partij wordt weer als een relevante politieke factor gezien. 

Als vereniging is D66 enorm gegroeid: van een kleine 8.500 leden in 
2007 naar ruim 21.000 in 2010. En dat is te merken: congressen worden 
bezocht door grote hoeveelheden nieuwe leden, op lokaal niveau zijn 
duizenden enthousiaste D66'ers actief. De democraten hebben drie zetels 
in het Europees Parlement, meer dan 560 gemeenteraadsleden en ruim 
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honderd wethouders. Na de Tweede Kamerverkiezingen zullen daar tien opgeheven. Toch komen echt kleine 

zetels in de Tweede Kamer bijkomen. Maar met de verkiezingen in het vroeger. Op een aantal plaatsen in h 

vooruitzicht wordt achter de schermen al vooruit gekeken naar de periode lopen jaren op eigen initiatief samem 

daarna. Dat wordt immers de periode waarin de winst moet worden vast- krachten te bundelen, bijvoorbeeld i 

gehouden en waarin de wederopbouw van de partij zoals die de afgelopen Vallei (Ede! WageningenlBarneveld) 

jaren gestalte heeft gekregen, moet worden geborgd. In de zomer van land. Het landelijk bestuur is voora 

2010 stelt het landelijk bestuur van D66 daarom de strategische prioritei- ondersteuning en kennisuitwisseling 

ten vast voor de periode 2010-2014. Wat is de ambitie van D66 voor de banden tot gevolg hebben.5  Doordat 

komende vijf jaar, waar moet D66 in 2014 staan en welke prioriteiten gen snel verdwijnt, werd in het ven 

moeten gesteld worden om die ambitie waar te maken? Het formuleren vonden.'6  Dat ligt overigens niet alle 

van de ambities en prioriteiten markeert een nieuwe fase voor de partij. maar ook aan de opbouw van het le 

In de missie die het landelijk bestuur voor de periode tot 2014 formu- van de partij begon zijn er veel nieu 

leert, wordt D66 getypeerd als een "vernieuwende voorhoede" die vol- den, maar die ontbreekt het vaak aa 

doende "massa en slagkracht" moet ontwikkelen om "een invloedrijke de helft van alle leden korter dan t 

maatschappelijke beweging" te vormen die op professionele wijze mobi- raadsleden en meer dan honderd E 

liseert, agendeert en realiseert. Om deze ambitieuze missie te realiseren, procent geen ervaring in politieke fl 

zijn volgens het bestuur vijf randvoorwaarden nodig: een herkenbaar en gens niet alleen op decentraal niveau 

realistisch inhoudelijk verhaal, een partijkader met kwaliteit en conti- de Kamerfractie is nieuw in de lande 

nuïteit, betrokken leden, sympathisanten en kiezers, een sterke organisatie Een ander knelpunt in de partijo 

voor de gehele vereniging en een communicatiebeleid dat zorgt dat D66 groei van de hoeveelheid communic 

herkenbaar is en aanspreekt.3  Ook inhoudelijk moet er volgens het lande- afdelingen op het partijbestuur en h 

lijk bestuur nog een slag worden gemaakt. Vooral op lokaal en regionaal het gebied van ondersteuning, lede 

niveau moet het sociaal-liberale gedachtegoed door het gedrag van D66- en dergelijke. Dit is voor het partijc 

bestuurders in de praktijk nog herkenbaarder worden. Daarvoor wordt geweest om het landelijk bestuur te 

training en  coaching  en bijvoorbeeld begeleiding bij collegeonderhande- ljke niveau en de decentrale geledii 

lingen noodzakelijk geacht.4  Op het voorjaarscongres in 2012 zal het het Landelijk Bureau is beperkt in c 
de landelijk bestuur met concrete voorstellen komen om de geformuleerde genljk Ie groot.'°  De groei van p 

ambities invulling te geven. goede afstemming noodzakelijk, ma 

De enorme groei die D66 sinds 2006 heeft doorgemaakt, maakt ook de turen daarvoor ontoereikend.1' De n 

zwakke kanten van de partijorganisatie zichtbaar. Tijdens de wederop- achterban te bereiken zijn beperkt, d 

bouw van de partij zijn overal in het land meer dan honderd nieuwe D66- en overleg en afstemming vindt va 

afdelingen opgericht. Het totaal aantal afdelingen is gestegen van 166 Het landelijk bestuur ziet dit als een 

naar 268. In veel kleine afdelingen is het organisatorisch draagvlak be- de partij, die de wens om D66 neer 

perkt: Begin 2010 heeft bijna de helft (126) van de D66-afdelingen min- ge en invloedrijke politieke bewegin 

der dan dertig leden. Er zijn 102 middelgrote afdelingen met dertig tot Tijdens een 'heisessie' in januar 

honderd leden, de overige veertig hebben meer dan honderd leden (waar- deze redenen besloten dat de organii 

van er vier meer dan duizend leden tellen). Of een afdeling dertig leden of keer gaat het niet zozeer om profe 

driehonderd leden heeft, maakt veel uit: zowel voor de financiën als wat van de almaar groeiende verenigin 

betreft het potentieel aan actief kader. In het verleden zijn veel afdelingen doet niet meer", zo luidt de conclus 

kwetsbaar gebleken. Schommelingen in de populariteit van D66 en de ste plaats kijkt naar de organisatie 

daarmee gepaard gaande veranderingen in ledenaantal en zetelaantal in de Het doel dat het landelijk bestuur m 

gemeenteraden, hebben er nogal eens voor gezorgd dat afdelingen in een "een organisatiestructuur waarin af 

'winterslaap' belandden, gebreldciig functioneerden of helemaal werden men, de rol van de regiobesturen 
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opgeheven. Toch komen echt kleine afdelingen nu minder vaak voor dan 
vroeger. Op een aantal plaatsen in het land zijn D66-afdelingen de afge-
lopen jaren op eigen initiatief samenwerkingsverbanden aangegaan om de 
krachten te bundelen, bijvoorbeeld in Parkstad Limburg, de Geldersehe 
Vallei (Ede/Wageningen/Barneveld) en Pijnacker-Nootdorp & Lansinger-
land. Het landelijk bestuur is vooral te te spreken over de wederzijdse 
ondersteuning en kennisuitwisseling die dergelijke samenwerkingsver-
banden tot gevolg hebben .5 Doordat kennis en ervaring in kleine afdelin-
gen snel verdwijnt, werd in het verleden vaak 'opnieuw het wiel uitge-
vonden.'6  Dat ligt overigens niet alleen aan de grootte van de afdelingen, 
maar ook aan de opbouw van het ledenbestand. Sinds de wederopbouw 
van de partij begon zijn er veel nieuwe leden voor de partij actief gewor-
den, maar die ontbreekt het vaak aan ervaring. Anno 2010 is bovendien 
de helft van alle leden korter dan twee jaar lid.7  Van de inmiddels 563 
raadsleden en meer dan honderd D66-wethouders heeft ruim zeventig 
procent geen ervaring in politieke functies.8  Onervarenheid speelt overi-
gens niet alleen op decentraal niveau: ook het grootste deel van de Twee-
de Kamerfractie is nieuw in de landelijke politiek. 

Een ander knelpunt in de partijorganisatie dat zichtbaar wordt, is de 
groei van de hoeveelheid communicatielijnen en het beroep dat vanuit de 
afdelingen op het partijbestuur en het Landelijk Bureau wordt gedaan op 
het gebied van ondersteuning, ledenadministratie, campagneactiviteiten 
en dergelijke. Dit is voor het partijcongres in november 2009 aanleiding 
geweest om het landelijk bestuur te vragen de contacten tussen het lande-
lijke niveau en de decentrale geledingen in de partij te verbeteren.9  Maar 

het Landelijk Bureau is beperkt in omvang en de 'span of control' is ei-

genlijk te groot.'°  De groei van de partij maakt meer communicatie en een 
goede afstemming noodzakelijk, maar het landelijk bestuur acht de struc-
turen daarvoor ontoereikend. 

 11  De mogelijkheden van de partijtop om de 
achterban te bereiken zijn beperkt, de communicatielijnen zijn niet helder 
en overleg en afstemming vindt vaak ad hoc en ongestructureerd plaats. 
Het landelijk bestuur ziet dit als een afbreukrisico voor de slagkracht van 
de partij, die de wens om D66 neer te zetten als herkenbare, daadkrachti-
ge en invloedrijke politieke beweging in de weg zou kunnen staan. 

12 

Tijdens een 'heisessie' in januari 2010 heeft het landelijk bestuur om 
deze redenen besloten dal de organisatie van D66 aandacht behoeft. Deze 
keer gaat het niet zozeer om professionalisering, maar om de structuur 
van de almaar groeiende vereniging. "Het huidige organisatiemodel vol-
doet niet meer", zo luidt de conclusie van het partijbestuur, dat in de eer- 
ste plaats kijkt naar de organisatie van de partij op decentraal niveau. 13 
Het doel dat het landelijk bestuur met de reorganisatie voor ogen heeft, is 
"een organisatiestructuur waarin afdelingen voldoende tot hun recht ko-
men, de rol van de regiobesturen wordt opgehelderd, communicatie zo 
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efficiënt mogelijk verloopt, ondersteuning vanuit het landelijk bestuur zo 
goed mogelijk wordt vormgegeven en optimaal gebruik wordt gemaakt 
van kennisuitwisseling en schaalvoordelen. Hiermee zal de slagkracht, 
efficiëntie en stabiliteit van D66 worden bevorderd. „14 

Van oudsher is D66 op drie niveaus georganiseerd: behalve de lande-
lijke partijorganisatie zijn er regio's op provinciaal niveau en afdelingen 
op lokaal niveau. Deze structuur is sinds de oprichting van D66, bijna 45 
jaar geleden, ongewijzigd. De plannen die het landelijk bestuur in het 
voorjaar van 2010 ontwikkelt, en waarbij de partijstructuur op decentraal 
niveau op de schop gaat, kunnen dan ook - naar D66-maatstaven met 
recht revolutionair worden genoemd. Het bestuur werkt vier scenario's 
uit. In het eerste scenario is sprake van een hiërarchische sturing binnen 
de partij, waarbij de partijtop veel invloed krijgt op de hele partij, ook 
regionaal en lokaal. Als nadeel van dit scenario wordt genoemd dat het de 
vrijheid van regio's en afdelingen beperkt en dat het model sterk afwijkt 
van de democratische traditie binnen D66. In het tweede scenario krijgen 
de regio's (de D66-afdelingen op provinciaal niveau) een centrale rol. In 
plaats van de landelijke partijorganisatie gaan de regio's de lokale afde-
lingen ondersteunen. Nadeel bij dit model is de verwachte toename van 
de interne bureaucratie en het is de vraag of het de gewenste verbeterin-
gen oplevert. Scenario drie voorziet in een zogenoemde "collectieve stan-
daardisatie". Landelijk worden dan de kaders vastgesteld waaraan afde-
lingen hun eigen invulling kunnen geven. Net  als bij het eerste scenario is 
er ook in dit model weinig ruimte voor creativiteit op lokaal niveau en is 
een grote landelijke partijorganisatie nodig. Het vierde scenario gaat het 
verst: in dit scenario worden de regio's als middelste bestuurslaag in de 
partij geschrapt. De partij kent dan nog maar twee lagen: de landelijke 
Organisatie en veertig tot tachtig "(boven)lokale kernen", die verantwoor-
delijk zijn voor alle politieke en verenigingstaken op decentraal niveau. 
Dit model wordt gezien als het meest effectief om de "slagkracht aan de 
basis" van de partij te versterken en wordt dan ook als "vertrekpunt" ge-
nomen.15  

Partijvoorzitter Van Engelshoven kondigt de plannen voor de reorga-
nisatie aan op het voorjaarscongres in 2010. "Het liefst zouden we dat 
intensieve contact met alle afdelingen hebben. Maar 268 zijn er dan een 
beetje veel. Dat mag wat minder", houdt Van Engelshoven de leden voor. 
"Er is geen enkele noodzaak voor iedere gemeente een eigen afdeling te 
hebben. En minder afdelingen betekent meer communicatie, meer profes-
sionaliteit."6  De bedoeling is om op het najaarscongres in 2010 een uit-
gewerkt plan aan de leden voor te leggen. Het landelijk bestuur vindt het 
belangrijk dat de beoogde reorganisatie in de tussenliggende periode 
draagvlak krijgt binnen de partij. De aankondiging dat er een reorganisa-
tie aan zit te komen, leidt aanvankelijk "niet tot aanzienlijke weerstand", 
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ig vanuit het landelijk bestuur zo waaruit het bestuur concludeert dat er "voldoende openheid en enthousi- 

optimaal gebruik wordt gemaakt asme" bestaat om de organisatie van D66 te herzien. Maar bij de regio's 

len. Hiermee zal de slagkracht, en afdelingen blijkt meer weerstand te bestaan tegen een nieuwe partij - 

bevorderd."14  structuur, dan het bestuur aanvankelijk denkt. Van Engelshoven: "Mijn 
georganiseerd: behalve de lande- ideaalbeeld was: veel minder afdelingen, waarmee je veel beter recht- 

provinciaal niveau en afdelingen streekse lijnen kunt onderhouden. Met de G36 (de 36 grootste D66- 

de oprichting van D66, bijna 45 afdelingen - MvdL) werkt dat, maar dat kan niet met veel meer afdelin- 

die het landelijk bestuur in het gen. Maar er wordt in de partij heel verschillend over gedacht." De plan- 

ij de partijstructuur op decentraal nen van het landelijk bestuur blijken niet haalbaar. "Je kunt het wel wil- 

ok - naar D66-maatstaven - met len, maar je krijgt het op het congres niet voor elkaar", moet Van Engels- 

let bestuur werkt vier scenario's hoven erkennen. "Soms moet je accepteren dat je niet altijd je zin krijgt 

een hiërarchische sturing binnen en dat de vereniging er anders over denkt."18  In de loop van 2010 besluit  

toed  krijgt op de hele partij, ook het bestuur de beoogde nieuwe partijstructuur niet in één keer door te 
cenario wordt genoemd dat het de voeren, maar afdelingen te stimuleren om zelf naar opschaling tot grotere, 
rkt en dat het model sterk afwijkt boven-lokale afdelingen toe te werken. Dit is ook de strekking van de 

6. In het tweede scenario krijgen resolutie 'Naar een (ver)bindende vereniging', die op het voorjaarscon- 
nciaal niveau) een centrale rol. In gres op 28 mei 2011 wordt aangenomen. Daarin wordt gesteld dat "ge- 

Le gaan de regio's de lokale afde- zien de impact die grotere en goed georganiseerde afdelingen maatschap- 

del is de verwachte toename iv an peljk en politiek kunnen maken, het van groot belang is voor D66 als 
ag of het de gewenste verbeterin- partij en vereniging om het aantal (politiek actieve) afdelingen te laten 
en zogenoemde "collectieve stan- (door) groeien naar zelfvoorzienende afdelingen", maar dat het - gezien 

kaders vastgesteld waaraan afde- de verschillen in organisatiegraad van de afdelingen - "van belang is dat 

n. Net  als bij het eerste scenario is dit proces zoveel mogelijk aan de basis vorm krijgt." De leden steunen 
creativiteit op lokaal niveau en is deze lijn en stemmen ermee in dat de groei van de afdelingen actief zal 

odig. Het vierde scenario gaat het worden gestimuleerd en ondersteund.  19  Van Engelshoven: "We zetten wel 
s als middelste bestuurslaag in de het beeld neer van waar we naartoe willen, maar meer als een soort 

g maar twee lagen: de landelijke groeimodel. De G36 worden de zelfvoorzienende afdelingen en voor de 

m)lokale kernen", die verantwoor- andere afdelingen gaan de regio's een belangrijkere rol spelen. De regio - 
tigingstaken op decentraal niveau, besturen hebben traditioneel een zwakke bezetting in de partij en geen 
effectief om de "slagkracht aan cie ervaring met  coaching  en sturing op de kleinere afdelingen, dus daar moet 
ordt dan ook als "vertrekpunt" ge- nog wel een slag gemaakt worden. We blijven het stimuleren, we hebben 

ook allerlei incentives, maar ik ben bang dat het nog heel wat jaren gaat 

ondigt de plannen voor de reorga- duren. „20 
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hebben. Maar 268 zijn er dan een ECHTE LIBERALEN 

LIt Van Engelshoven de leden voor. 
re gemeente een eigen afdeling te De conservatieve koers van de VVD en de totstandkoming van het kabi- 

t meer communicatie, meer profes- net-Rutte brengt een deel van de aanhang van de VVD ertoe om over te 

iet najaarscongres in 2010 een uit- stappen naar D66. Op het landelijk bureau van D66 is goed merkbaar dat 

,en. Het landelijk bestuur vindt het voormalige VVD'ers, maar ook andere kiezers zich zorgen maken over 

itie in de tussenliggende periode de samenwerking van VVD en CDA met de PVV. Op het moment dat de 

ankondiging dat er een reorgallisa- vorming van het kabinet rond is, krijgt D66 er binnen enkele dagen ruim 

"niet tot aanzienlijke weerstand". 300 nieuwe leden bij 21  Partijvoorzitter Van Engelshoven: "Er zijn binnen 
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het liberalisme verschillende stromingen. Er zijn progressieve en sociaal- LIQUIDITEII 
liberalen, maar ook conservatieve. De laatste jaren heeft de VVD haar 
gedachtegoed met zo veel conservatisme aangelengd dat ik er nauwelijks Of het ledenaantal nu een positief 
liberalisme meer in herken. Welke liberaal regeert nu met partijen als de financiële situatie van D66 is doo 
SGP en de PVV? De één vindt vrouwen minderwaardig, de ander islami- ontoereikend geweest. Net  als veel 
tische Nederlanders. D66 ziet mensen als individu. Dat zou een centrale in financieel opzicht kwetsbaar, om 
waarde in alle vormen van liberalisme moeten zijn." D66 speelt handig in tieel eigen vermogen. De partij is 
op de toenemende sympathie die de partij onder voormalige VVD-kiezers van contributies en giften, naast de 
heeft. Op  7 oktober (omstreeks de totstandkoming van het kabinet-Rutte) verstrekt. Die subsidie is afhankelj 
houdt de partij onder het motto 'Echte liberalen: word lid!' een grote Kamer. Door de sterke schommelin 
ledenwerfactie met advertenties in NRCnext, NRC Handelsblad, de verleden heeft behaald, is de over 
Volkskrant en Metro. stenbron. Nadat een sterke daling 

Niet alleen gewone leden en sympathisanten van de VVD stappen financiële problemen heeft gezorgd 
over. Ook prominente VVD'ers zetten publiekelijk de opvallende stap om zetelaantal van D66 vanaf 1994 de 1 
- na een jarenlange carrière binnen de VVD - hun lidmaatschap van die onder druk gezet, met diverse reorg 
partij op te zeggen en zich bij D66 aan te sluiten. In februari 2010 heeft 2006 heeft D66 maar drie zetels in 
oud-VVD-leider Joris Voorhoeve als eerste bekend gemaakt dat hij (al in opzichte van de periode daarvoor, 
juni 2009) lid is geworden van D66. Voorhoeve voelt zich steeds minder subsidie. Bovendien is er een bezuii 
thuis bij de VVD en is het niet eens met het standpunt van de VVD om voor politieke partijen doorgevoer 
het budget voor ontwikkelingshulp te halveren. Ook kan hij zich niet aantal forse investeringen voor de 
vinden in de eurosceptische houding van de partij waaraan hij van 1986 vergaande gevolgen: terwijl de D( 
tot 1990 leiding heeft gegeven en waarvoor hij in het eerste paarse kabi- vereniging langs de financiële afgroi 
net minister van Defensie was. Het is niet de eerste keer dat Voorhoeve Als het landelijk bestuur eind 
lid is van D66: hij was dat ook in de beginjaren van de partij, van 1969 tot D66 er financieel gezien nog "gezor 
1971. Hoewel hij aanvankelijk ook lid blijft van de VVD, stemt hij bij de te krap. De jaarlijkse begroting van 
Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010 op D66. Voorhoeve vindt het joen euro (voor driekwart bestaande 
"onbegrijpelijk" dat de VVD de PVV niet wil uitsluiten als coalitiepart- een kwart subsidie) en dat is eiger 
ner. Nadat het kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV sterk groeit.  24  De investeringen in 
tot stand is gekomen, besluit Voorhoeve zijn lidmaatschap van de VVD van talent kosten veel geld en ook 
op te zeggen.  22  Twee weken later zegt ook een andere prominente nistratie en de kosten van de verni 
VVD'er zijn lidmaatschap op. Ook voormalig VVD-Europarlementariër dan verwacht. Hierdoor kan er mi: 
en oud-staatssecretaris Gijs de Vries stapt over naar D66. Voor De Vries sparen voor de volgende verkiezing 
is de samenwerking tussen de VVD en de PVV de reden om zijn oude mende jaren een groot aandachtspi 
partij vaarwel te zeggen: "De keuze van de VVD voor een kabinet dat missie van de partij .25  Het partijbesi 
rust op de PVV acht ik onverenigbaar met de uitgangspunten en idealen verkiezingen in 2010 in het voorui 
die ik twintig jaar lang in politieke functies namens de VVD heb uitge- armslag creëren. Hoewel door het 
dragen," aldus De Vries. Volgens De Vries is het "in strijd met het  lands-  inkomsten in 2009 waarschijnlijk 
belang en principieel onjuist om een intern ondemocratische partij die bestuur ook tot een contributieverh 
discriminatie bepleit en xenofobie mobiliseert te belonen met politiek verhoogd van veertig euro naar zo 
macht. „23 nog een ander besluit genomen: D6 

Laan van Meerdervoort verkopen. I 
derkomen, een huurpand, aan de I 
afstand van het Binnenhof. 
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gen. Er zijn progressieve en sociaal- LIQUIDITEITSPROBLEMEN 

)e laatste jaren heeft de VVD haar 
sme aangelengd dat ik er nauwelijks Of het ledenaantal nu een positief of een negatief beeld vertoonde, de 
beraal regeert nu met partijen als de financiële situatie van D66 is door de jaren heen vrijwel voortdurend 
ven minderwaardig, de ander islami- ontoereikend geweest. Net  als veel andere partijen is de vereniging D66 
n als individu. Dat zou een centrale in financieel opzicht kwetsbaar, omdat ze niet beschikt over een substan- 
e moeten zijn." D66 speelt handig in tieel eigen vermogen. De partij is voor een belangrijk deel afhankelijk 
artij onder voormalige VVD-kiezers van contributies en giften, naast de subsidie die van overheidswege wordt 
tstandkoming van het kabinet-Rutte) verstrekt. Die subsidie is afhankelijk van het aantal zetels in de Tweede 
±te liberalen: word lid!' een grote Kamer. Door de sterke schommelingen in het aantal zetels dat D66 in het 

NRCnext, NRC Handelsblad, Je verleden heeft behaald, is de overheidssubsidie geen constante inkom- 
stenbron. Nadat een sterke daling van de subsidie in 1982 al eens voor 

mpathisanten van de VVD stappen financiële problemen heeft gezorgd, heeft de geleidelijke daling van het 
n publiekelijk de opvallende stap om zetelaantal van D66 vanaf 1994 de begroting van de democraten opnieuw 
Je VVD - hun lidmaatschap van die onder druk gezet, met diverse reorganisaties tot gevolg. Vanaf november 
ian te sluiten. In februari 2010 heeft 2006 heeft D66 maar drie zetels in de Tweede Kamer, een halvering ten 
eerste bekend gemaakt dat hij (al in opzichte van de periode daarvoor, en dat betekent ook de helft minder 
Voorhoeve voelt zich steeds minder subsidie. Bovendien is er een bezuiniging van tien procent op de subsidie 
met het standpunt van de VVD om voor politieke partijen doorgevoerd. Tegelijkertijd heeft de partij een 
te halveren. Ook kan hij zich niet aantal forse investeringen voor de lange termijn gedaan. Dit alles heeft 
van de partij waaraan hij van 1986 vergaande gevolgen: terwijl de D66 in politieke zin opbloeit, gaat de 

aarvoor hij in het eerste paarse kahi - vereniging langs de financiële afgrond. 
is niet de eerste keer dat Voorhoeve Als het landelijk bestuur eind 2008 de jaarrekening bespreekt, staat 
beginjaren van de partij, van 1969 tot D66 er financieel gezien nog "gezond" voor, al is het budget wel uiterma- 
id blijft van de VVD, stemt hij bij de te krap. De jaarlijkse begroting van de partij bedraagt ongeveer 1,6  mil- 
2010 op D66. Voorhoeve vindt het j oen euro (voor driekwart bestaande uit contributies, giften en afdrachten, 
V niet wil uitsluiten als coalitiepart- een kwart subsidie) en dat is eigenlijk te weinig voor een partij die zo 
VVD met gedoogsteun van de PVV sterk groeit.  24  De investeringen in onder meer de scouting en opleiding 
oeve zijn lidmaatschap van de VVD van talent kosten veel geld en ook de kosten voor de nieuwe ledenadmi- 

zegt ook een andere prominente nistratie en de kosten van de vernieuwde website zijn hoger uitgevallen 
voormalig VVD-Europarlementariër dan verwacht. Hierdoor kan er minder geld apart gezet worden om te 
stapt over naar D66. Voor De Vries sparen voor de volgende verkiezingen. "De liquiditeit van D66 is de ko- 
en de PVV de reden om zijn oude mende jaren een groot aandachtspunt," waarschuwt de financiële com- 
van de VVD voor een kabinet dat missie van de partij.25  Het partijbestuur vindt dat niet acceptabel. Met de 

Lar met de uitgangspunten en idealen verkiezingen in 2010 in het vooruitzicht moet de partij meer financiële 
functies namens de VVD heb uitge- armslag creëren. Hoewel door het stijgende aantal leden de contributie- 
Vries is het "in strijd met het  lands-  inkomsten in 2009 waarschijnlijk al hoger zullen uitvallen, besluit het 

sn intern ondemocratische partij die bestuur ook tot een contributieverhoging. De minimale contributie wordt 
mobiliseert te belonen met politiek verhoogd van veertig euro naar zestig euro per jaar.  26  Daarnaast wordt 

nog een ander besluit genomen: D66 zal het 2004 gekochte pand aan de 
Laan van Meerder-voort verkopen. De partij verhuist naar een nieuw on- 
derkomen, een huurpand, aan de Hoge Nieuwstraat, op een steenworp 
afstand van het Binnenhof. 
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Maar deze maatregelen zijn nog onvoldoende om de ambities van de 
groeiende partij te realiseren. Het bestuur berekent dat D66 tussen 2011 
en 2013 eigenlijk 1,2 miljoen euro extra nodig heeft. Partijvoorzitter Van 
Engeishoven: "We gaven meer geld uit dan in een behoorlijke bedrijfs-
voering verantwoord was, omdat we vonden dat die investering nodig 
was. We deden enorme investeringen in de professionalisering, omdat 
zich dat later terugbetaalt. Als we het niet hadden gedaan, waren we er 
misschien niet meer geweest ."27  Het landelijk bestuur realiseert zich dat 
het bouwen aan een stabiele, professionele Organisatie geld kost en dat 
fondsenwerving de komende jaren van groot belang zal zijn. 28 Via gerich-
te fondsenwerving zal worden geprobeerd om naast contributie-
inkomsten en subsidie een derde geldstroom te creëren, waarmee het 
budget van de partij met een kwart toeneemt. Het enige nadeel van dit 
plan is dat fondsenwerving niet alleen geld oplevert; als je het professio-
neel wilt aanpakken, kost het ook geld. Niettemin wordt toch besloten een 
medewerker aan te trekken die zich speciaal met fondsenwerving zal gaan 
bezighouden 29 

De inspanningen lijken te lonen. Door de toename van het aantal leden 
stijgen de contributie-inkomsten in de eerste helft van 2009 fors en ook 
de fondsenwerving genereert extra inkomsten.  30  Maar het is niet genoeg. 
In september 2009 meldt penningmeester Menno Witteveen dat het eigen 
vermogen van D66 in 2010 zal dalen "tot bijna nihil". In het lopende 
begrotingsjaar investeert D66 60.000 euro meer dan ze afschrijft. Om te 
voorkomen dat de kasstroom al te negatief uitvalt, zal worden gekeken 
waar besparingen mogelijk zijn. 31 In de zomer van 2010 wordt opnieuw 
duidelijk dat de financiële situatie van D66 niet bepaald rooskleurig is. 
Bij het opmaken van de jaarrekening over 2009 blijkt dat er een negatief 
resultaat van ruim 177.000 euro is geboekt. Witteveen verwacht dat het 
resultaat over 2010 nog negatiever zal zijn. 32 De vervroegde Tweede 
Kamerverkiezingen slaan namelijk een gat in de begroting, waardoor 
aanvullende financiering ter grootte van twee tot drie ton extra nodig is. 33 
Dat is althans de prognose in het voorjaar van 2010. In september luidt 
Witteveen de noodklok over de financiële situatie van D66. Het verlies 
van. 177.000 euro in 2009 is nog niets vergeleken met het tekort dat in 
2010 dreigt te ontstaan. De verkiezingscampagne voor de gemeenteraden, 
de onvoorziene campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, de oplei- 
ding van raadsleden, wethouders en kandidaat-Tweede Kamerleden en 
(vanwege het verkiezingsjaar) de dubbele afdracht aan de afdelingen, 
hebben hun sporen nagelaten. De penningmeester constateert met grote 
bezorgdheid dat "de financiële positie van de partij op landelijk niveau 
volledig is uitgehold". In totaal geeft D66 in 2010 maar liefst 860.000 
euro meer uit dan dat er binnenkomt. 34 Hierdoor heeft de partij een acuut 
liquiditeitsprobleem en is ze genoodzaakt om een tijdelijke lening af te 

EEN NIE1I 

sluiten om aan de financiële verplici 
lening moet de periode worden ov 
moment krijgt D66 nog subsidie op 
tot 9 juni in de Tweede Kamer had. 
gebaseerd op de huidige tien zetels 
contributie-opbrengsten verder zulle  
ledenaantal. Het landelijk bestuur de 
weer voldoende liquiditeit moet hel 
plichtingen te kunnen voldoen. „35 V 
bodem van de kas gezien. Het was 
bewuste keuze. We wisten dat het  fir.  

Het landelijk bestuur neemt geer 
liquiditeit van de partij. "Vanwege 
het bestuur rekening houden met 
voorjaar van 2011". De partij moet c 
hebben om een extra verkiezingscan 
te bereiken, acht het bestuur "een aa 
De belangrijkste daarvan is dat de al 
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en Provinciale Statenleden staan de 
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Na de goede ervaringen met het sc 
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)ldoende om de ambities van de sluiten om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Met deze 
ur berekent dat D66 tussen 2011 lening moet de periode worden overbrugd tot eind november. Tot dat 

a nodig heeft. Partijvoorzitter Van moment krijgt D66 nog subsidie op basis van de drie zetels die de partij  
it  dan in een behoorlijke bedrijfs- tot 9 juni in de Tweede Kamer had. Vanaf november wordt die subsidie 
vonden dat die investering nodig gebaseerd op de huidige tien zetels. Witteveen verwacht verder dat de 
in de professionalisering, omdat contributie-opbrengsten verder zullen stijgen als gevolg van het hogere 
niet hadden gedaan, waren we er ledenaantal. Het landelijk bestuur denkt dat de partij "vanaf februari 2011 
indeljk bestuur realiseert zich dat weer voldoende liquiditeit moet hebben om zonder lening aan alle ver- 
)nele Organisatie geld kost en dat plichtingen te kunnen voldoen.  „35  Van Engelshoven: "We hebben echt de 
groot belang zal zijn. 28 Via gerich- bodem van de kas gezien. Het was kantje boord, maar het was wel een 
probeerd om naast contributie- bewuste keuze. We wisten dat het financieel op de rand was .„36 
dstroom te creëren, waarmee het Het landelijk bestuur neemt geen genoegen met alleen herstel van de 
eneemt. Het enige nadeel van dit liquiditeit van de partij. "Vanwege het instabiele politieke klimaat" wil 
geld oplevert; als je het professio- het bestuur rekening houden met vervroegde verkiezingen "vanaf het 
Niettemin wordt toch besloten een voorjaar van 2011". De partij moet daarom tenminste 500.000 euro in kas 
ciaal met fondsenwerving zal gaan hebben om een extra verkiezingscampagne te kunnen financieren. Om dat 

te bereiken, acht het bestuur "een aantal forse maatregelen" noodzakelijk. 
or de toename van het aantal leden De belangrijkste daarvan is dat de afdelingen en regio's in 2011 eenmalig 
eerste helft van 2009 fors en ook geen afdracht ontvangen. Dat is een gevoelige financiële klap voor de 

,omsten.3°  Maar het is niet genoeg, afdelingen en regio's, maar aan de andere kant, zo constateert het lande- 
ter Menno Witteveen dat het eigen lijk bestuur, "door de afdrachten van de gemeenteraadsleden, wethouders 
i "tot bijna nihil". In het lopende en Provinciale Statenleden staan de afdelingen en regio's er in de regel 
euro meer dan ze afschrijft. Om te financieel gezonder voor dan de partij als geheel."37  Tijdens het partij- 
gatief uitvalt, zal worden gekeken congres eind 2010 wordt een (door het landelijk bestuur gesteund) amen- 
Ie zomer van 2010 wordt opnieuw dement op de afdrachtregeling aangenomen, waarmee de afdracht voor 
a D66 niet bepaald rooskleurig is. 2011 als lening aan de partij wordt geschonken, in drie termijnen terug te 
wer 2009 blijkt dat er een negatieF betalen vanaf 2012.38  Zo wordt de druk op de landelijke begroting voor 
boekt. Witteveen verwacht dal het 2011 verlicht, zonder dat dit de financiële positie van de regio's en afde- 
rai zijn.  32  De vervroegde Tweede lingen schaadt. Eind 2010 blijkt de liquiditeitspositie van D66 beter dan 
en gat in de begroting, waardoor verwacht. Het overbruggingskrediet zal daarom geen zes 600.000 euro 
n twee tot drie ton extra nodig is. "  bedragen, zoals eerder werd verwacht, maar 250.000 euro. 39 
rjaar van 2010. In september luidt 
ciële situatie van D66. Het verlies or ZOEK NAAR TALENT VOOR 'TOPKADER' 
:s vergeleken met het tekort dat in 
scampagne voor de gemeenteraden. Na de goede ervaringen met het scouten en trainen van potentiële raad- 
eede Kamerverkiezingen, de oplet- sleden, Tweede Kamerleden en wethouders voor de verkiezingen in 2010, 
kandidaat-Tweede Kamerleden en besluit het landelijk bestuur in september 2010 om een permanente talen- 
bbele afdracht aan de afdelingen. tencommissie in het leven te roepen. Voorzitter van die commissie wordt 
mingmeester constateert met grote Rudi van Nieuwenhoven, voormalig directeur  human  resource bij KPN 

van de partij op landelijk niveau en de huidige directeur Sociale Zaken van werkgeversorganisatie VNO- 
D66 in 2010 maar liefst 860.000 NCW.  40  Waren de eerdere commissies op zoek naar kandidaten voor de 
Hierdoor heeft de partij een acuut verkiezingen op korte termijn, de talentencommissie heeft tot taak het 

aakt om een tijdelijke lening af te permanent selecteren van talentvolle leden voor gezichtsbepalende func- 

373 

... 



LANGS DE AFGROND EEN NIEL  

ties,  Om politiek en electoraal succesvol te zijn, vindt de partijtop van matisering en uitsluiting, met verru 
D66 het van groot belang dat de kwaliteit en continuïteit van de mensen mom van de vrijheid van meningsu 
op deze posities, gewaarborgd is. De juiste mensen op de juiste plekken verhaal. Dan splijt de samenleving 
die de juiste dingen doen en daarmee "het minimaliseren van het afbreuk- en kunnen vaststellen dat de verki 
risico" moet problemen uit het verleden in de toekomst voorkomen, zo is tekende. Het Nederland zoals we 
de gedachte. De partijtop wil daarom actief "topkader" gaan scouten, meer. Het politieke midden is weg, 
selecteren en opleiden. De posities waar het landelijk bestuur dit topkader driestromenland, maar lijkt op weg 
voor wil selecteren, betreft "functies met een groot profiel en hoog af- ren met een partij, die een loopje 
breukrisico". Het gaat daarbij om de leden van de Tweede Kamer, de stigmatiseren zijn handelsmerk hee 
Eerste Kamer en het Europees Parlement, eurocommissarissen, ministers dient van kwetsend taalgebruik?  Ii  
en staatssecretarissen, leden van het landelijk bestuur, burgemeesters, andere Nederland om voor het voet 
wethouders in de 36 grootste gemeenten (G36) en de lijsttrek- En dat er een beschaafd alternatief 
kers/fractievoorzitters in die gemeenten. 41 Ook het ontwikkelen van een op insluiting. Niet gebaseerd op w; 
langetermijnvisie en het betrekken van (nieuwe) leden bij de activiteiten van vertrouwen. Inlevingsvermoge 
in de partij behoort tot de taken van de talentencommissie. Afgezien van vandaag, nodig hebben. En iets rm 
het oude scholingsinstituut PVSI en het latere Opleidingscentrum, is het vertrouwen is het cement van onzi 
voor het eerst in de geschiedenis van D66 dat de partij een permanent ontstaan gevaarlijke scheuren in hei 
orgaan heeft dat zich bezig houdt met scouting, training en opleiding van 
politiek talent. De commissie gaat in januari 2011 van start. Met deze woorden uit D66-leider  Pe  

Behalve politiek talent wil de partijtop van D66 ook ondernemers en Herzberglezing zijn zorgen over d 
topmensen uit het bedrijfsleven aan de partij binden. Begin 2009 is al het Deze zorgen vormen de achtergrond 
idee geopperd om een besloten club op te richten voor "welvarende D66- de komende jaren wil profileren. 01 
getrouwen". Een dergelijke 'business club' moet een gelegenheid bieden 2010 zet Pechtold uiteen dat het wat 
om te netwerken, denkkracht te verzamelen en aanvullende financiële positie tegen het kabinet-Rutte, maar 
middelen voor de partij te genereren.  42 

 Twee jaar nadat het idee voor het de ruimte die de gepolariseerde  verb  
eerst op tafel is gekomen, wordt de Business Club D66 formeel opgericht, en CDA, gedoogd door de PVV, er 
Onder het motto 'business  meets politics'  brengt de Business Club D66 PvdA, GroenLinks en SP anderzijds 
ondernemers, managers en bestuurders van bedrijven "direct en eerlijk in seerde verhouding, die tijdens de 
contact met landelijke politici en hun adviseurs om meer begrip en ruimte "een absurde jaren zeventig-tegenste 
te krijgen voor verhoging van de opbrengsten voor Nederland, hun be- gisch leeg en politiek gemakzuchtig. 
drijven en hun naasten.  „43 

 Onder voorzitterschap van ondernemer Stef den daardoor "duurzaam ontwricht.' 
Kranendijk organiseert de Business Club vanaf september 2011 vier keer kansen in dat politieke midden, "wa 
per jaar een forumbijeenkomst die tot doel heeft de "dialoog en discussie den, tegenstellingen verzoend en w 
tussen de economische 'praktijk' van de leden en de 'theorie' van de volgende generatie gedicht moet 
gasten politici, beleidsmakers en beInvloeders - met elkaar en onder- volledig vervreemd is van die oude  
ling"  te bevorderen. 04 dat D66 vanuit haar positie in het p 

vormen voor wat hij noemt "het k 
D66 CLAIMT POLITIEKE MIDDEN... claimen dat midden en gaan het ven 

democratische traditie, die ruim neg 
"Polarisatie werkt verlammend en het getuigt van intellectuele gemak- eigen koers varen. 06 Ook partijvoor 
zucht. Wie met de helft plus één wil gaan regeren, mag zijn goddelijke leden via een intemetstemming is in 
gang gaan. En al is dat moeilijk, zo'n regering kan een samenbindende bestuur, wil D66 als progressieve n 
functie vervullen. Echter, wanneer polarisatie gepaard gaat met stig- servatief links" en "conservatief recl 
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iol te zijn, vindt de partijtop van matisering en uitsluiting, met verruwing en vergroving, alles onder het 
teit en continuïteit van de mensen mom van de vrijheid van meningsuiting - dan wordt het een heel ander 

uiste mensen op de juiste plekken verhaal. Dan splijt de samenleving. We zijn nu drie maanden verder 

let minimaliseren van het afbreuk- en kunnen vaststellen dat de verkiezingsuitslag een dijkdoorbraak be- 

i in de toekomst voorkomen, zo is tekende. Het Nederland zoals we dat gekend hebben, bestaat niet 
actief "topkader" gaan scouten, meer. Het politieke midden is weggeslagen. Nederland was altijd een 

r het landelijk bestuur dit topkader driestromenland, maar lijkt op weg naar een tweedeling. Kun je rege- 
net een groot profiel en hoog af- ren met een partij, die een loopje neemt met de rechtstaat, die van 
leden van de Tweede Kamer, de stigmatiseren zijn handelsmerk heeft gemaakt en zich bij voorkeur be- 
nt, eurocommissarissen, ministers dient van kwetsend taalgebruik? ik zie het nu als dè opgave van dat 
landelijk bestuur, burgemeesters, andere Nederland om voor het voetlicht te brengen dat er grenzen zijn. 

neenten (G36) en de lijsttrek- En dat er een beschaafd alternatief is. Niet gericht op uitsluiting, maar 

n.4' Ook het ontwikkelen van een op insluiting. Niet gebaseerd op wantrouwen, maar gericht op herstel 

i (nieuwe) leden bij de activiteiten van vertrouwen. Inlevingsvermogen en analyse, dat is wat we, juist 
talentencommissie. Afgezien van vandaag, nodig hebben. En iets meer vertrouwen over en weer. Want 

st latere Opleidingscentrum, is het vertrouwen is het cement van onze samenleving. Als dat afbrokkelt, 
D66 dat de partij een permanent ontstaan gevaarlijke scheuren in het sociale bouwwerk. „45 

scouting, training en opleiding an  
nuari 2011 van start. Met deze woorden uit D66-leider Pechtold in september 2010 in de Abel 
jtop van D66 ook ondernemers en Herzberglezing zijn zorgen over de recente politieke ontwikkelingen. 
partij binden. Begin 2009 is al het Deze zorgen vormen de achtergrond voor de wijze waarop Pechtold D66 
te richten voor "welvarende D6- de komende jaren wil profileren. Op het najaarscongres op 6 november 
lub' moet een gelegenheid bieden 2010 zet Pechtold uiteen dat het wat hem betreft niet alleen gaat om op- 
amelen en aanvullende financië le positie tegen het kabinet-Rutte, maar ook om het optimaal gebruiken van 
Twee jaar nadat het idee voor het de ruimte die de gepolariseerde verhouding tussen de regering van VVD 

siness Club D66 formeel opgericht, en CDA, gedoogd door de PVV, enerzijds en de 'linkse' oppositie van 

tics' brengt de Business Club 1)66 PvdA, GroenLinks en SP anderzijds biedt. Pechtold noemt die gepolari- 
van bedrijven "direct en eerlijk in seerde verhouding, die tijdens de verkiezingscampagne is uitvergroot, 

dviseurs om meer begrip en ruimte "een absurde jaren zeventig-tegenstelling. Intellectueel armoedig, ideolo- 
rengsten voor Nederland, hun be- gisch leeg en politiek gemakzuchtig." Volgens hem is het politieke mid- 
)rzitterschap van ondernemer Stel' den daardoor "duurzaam ontwricht." De D66-leider ziet voor zijn partij 
ub vanaf september 2011 vier keer kansen in dat politieke midden, "waar de bruggen geslagen moeten wor- 
doel heeft de "dialoog en discussie den, tegenstellingen verzoend en waar, meer dan ooit, de kloof naar de 

i de leden en de 'theorie' van de volgende generatie gedicht moet worden. De volgende generatie, die 

invloeders - met elkaar en onder- volledig vervreemd is van die oude links-rechts politiek." Pechtold wil 
dat D66 vanuit haar positie in het politieke centrum het alternatief blijft 
vormen voor wat hij noemt "het kluitjesvoetbal op de flanken": "Wij 

TEKE MIDDEN... claimen dat midden en gaan het verder gestalte geven. In een vrijzinnig- 
democratische traditie, die ruim negentig jaar teruggaat, blijven wij onze 

t getuigt van intellectuele gemak- eigen koers varen."  46  Ook partijvoorzitter Van Engelshoven, die door de 
gaan regeren, mag zijn goddelijke leden via een internetstemming is herkozen als voorzitter van het partij- 

i regering kan een samenbindende bestuur, wil D66 als progressieve middenpartij profileren, tussen "con- 
Dolarisatie gepaard gaat met stig- servatief links" en "conservatief rechts."  47  Deze middenpositie doet sterk 
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denken aan de positie die D66 aan het eind van de jaren tachtig en het 
begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw innam. Ook toen werd 
D66 in toenemende mate gezien als dé niet-confessionele partij van Ne-
derland. Dankzij een uitgekiende campagnestrategie wisten de democra-
ten onder leiding van Hans van Mierlo toen de grootste verkiezingsover-
winning in de geschiedenis van de partij te halen. 

In zijn toespraak voor het congres heeft Pechtold geen goed woord 
over voor de vorming van het kabinet-Rutte, dat hij een "onzalig avon-
tuur" noemt. "De totstandkoming van het kabinet kent gedenkwaardige 
momenten. De meest tot de verbeelding sprekende was toch wel de pre-
sentatie van het regeerakkoord. Het memorabele optreden van de drie 
heren, dat meedogenloos registreerde hoe de verhoudingen werkelijk 
liggen. Rutte en Verhagen, premier en vicepremier, triomfantelijk grijn-
zend als een stel kwajongens. Een studentencabaret, maar dan van het 
melige soort. Wat bleef hangen als boodschap, was: We mogen met 130 
kilometer per uur op de file af, we roken weer in het klein café, de inbre-
ker kan een knal voor z'n kop krijgen en we knikkeren al die vreemdelin-
gen eruit. Het was ontluisterend te zien." Maar, zegt Pechtold, dat is ge-
weest, een nieuwe periode is aangebroken: "We zetten een streep onder 
een weinig productief parlementair jaar. Een streep onder een bizar verlo-
pen formatie. Een streep onder de morele verontwaardiging over de uit-
komst daarvan. Wij gaan aan het werk. Wij gaan niet dwarsliggen om het 
dwarsliggen. Wij voeren oppositie om aan te tonen waar het kabinet fout 
zit, om steun te geven waar het kabinet het goed bedoelt. Maar vooral: om 
vooruit te duwen waar het kabinet stil zit." 4  

Verwijzend naar de informele gedoogsteun van de SGP aan het kabi-
net-Rutte, verwijt Pechtold de VVD 'zwarte-kousen-liberalisme'. "In de 
jacht op de macht heeft deze partij zich in 2010 uitgeleverd: én aan een 
partij die de vrijheid van godsdienst betwist én aan een partij die de ge-
lijkheid van man en vrouw betwist. In 2010! De koopzondag ligt al aan 
banden. In de winkels van Rutte wordt op zondag niets verkocht, behalve 
liberale beginselen. Af te rekenen aan de kassa van de SGP'er Van der 
Staaij." Ook verwijt de D66-leider de VVD ingestemd te hebben met een 
regeerakkoord dat "voor driekwart gaat over veiligheid en immigratie. 
Een lappendeken van maatregeltjes, ook nog eens grotendeels onuitvoer-
baar." Hij wijst erop dat de VVD bij de formatie haar belangrijkste ver-
kiezingsbeloftes heeft gebroken: "De VVD beloofde 24 miljard aan be-
zuinigingen, lastenverlichting en 400.000 extra banen. En wat krijgen we: 
nog geen tien miljard aan bezuinigingen, zes miljard lastenverzwaring en 
100.000 werklozen méér." Volgens Pechtold zal "het mantra 'steviger, 
strenger, harder' van dit kabinet" uiteindelijk contraproductief werken. 
"Want het zal nooit genoeg zijn als je tegelijkertijd mensen een gevoel 
van onveiligheid aanpraat. Net  als dat schrikbeeld van die andere priori- 
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teit: de massa-immigratie. Wat fl( 

gemiddeld meer mensen dan er bii 
feiten. Massa-immigratie? Het is j 
gemakzuchtig mee te zeilen op die 
D66 biedt mensen een eerlijk verh 
zich niet schreeuwen. ik weiger he 
ren met: 'Doe eens wat minder bru 
enigt het kabinet-Rutte "het slechts 
populisme" en is het aan D66 om d 
Hij wil daarmee ook de mensen be 
voor de PVV hebben gekozen: "Zi 
perspectief? Kan ik me nog ontwi 
mijn kinderen? Dit kabinet biedt he 
wust voor onzekerheid niet weg te 
Een beproefde methode: ter maskei 
echt om gaat is dat we al die men 
weer perspectief bieden. Perspecti 
motiverende baan, een eigen huis e 
populair evenmin. Eerlijk is het 
kabinet dat mensen als groepen we 
groot de kracht van het individu kr 
tegen de migrant. Tegen die migra 
zeg ik: toon het ongelijk van dit kat 
Doe mee! En ja, incasseer ook. War 
maar jij, jij blij ft!"49  

Pechtold acht de D66-visie op 
plannen van het nieuwe kabinet har 
den en geboden', een kabinet dus da 
houdt, is het aan ons om te laten zi 
overheid, maar bij het individu. Bij 
eigen kracht van mensen. En dat ga 
gemeester en het referendum. Het 
ven om hun eigen leven naar eigen 
onze 'mastodonten', Van Mierlo en 
cratische vernieuwing 2.0. Wij alle: 
burger, maar ook als scholier, wer 
patiënt en gepensioneerde. Zeggens 
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teerd door de overheid. „50 
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eind van de jaren tachtig en het teit: de massa-immigratie. Wat nou massa-immigratie? Er vertrekken 
:igste eeuw innam. Ook toen werd gemiddeld meer mensen dan er binnen komen. De feiten, de feiten, de 
niet-confessionele partij van Ne- feiten. Massa-immigratie? Het is je reinste massa-misleiding! ik weiger 
Ignestrategie wisten de democra- gemakzuchtig mee te zeilen op die golven van wantrouwen en populisme. 
toen de grootste verkiezingsover- D66 biedt mensen een eerlijk verhaal. Geen holle retoriek. Nuance laat 
te halen. zich niet schreeuwen. ik weiger het 'huilie, huilie' van Wilders te  pare- 
heeft Pechtold geen goed woord ren met: 'Doe eens wat minder brullie, brullie." Volgens Pechtold ver- 
Putte, dat hij een "onzalig avon- enigt het kabinet-Rutte "het slechtste van twee werelden: links en rechts 
het kabinet kent gedenkwaardige populisme" en is het aan D66 om daar een alternatief tegenover te zetten. 
sprekende was toch wel de pre- Hij wil daarmee ook de mensen bereiken die bij de laatste verkiezingen 

Lemorabele optreden van de drie voor de PVV hebben gekozen: "Zij vragen zich terecht af: Wat is mijn 
hoe de verhoudingen werkelijk perspectief? Kan ik me nog ontwikkelen? En welke toekomst hebben 
vicepremier, triomfantelijk grjil- mijn kinderen? Dit kabinet biedt hen geen perspectief, maar kiest er be- 
dentencabaret, maar dan van het wust voor onzekerheid niet weg te nemen, maar op angsten in te spelen. 
dschap, was: We mogen met 130 Een beproefde methode: ter maskering van de eigen onmacht. Waar het 
a weer in het klein café, de inbre- echt om gaat is dat we al die mensen, die teleurgesteld zijn afgehaakt, 
i we knikkeren al die vreemdelin- weer perspectief bieden. Perspectief op een uitdagende opleiding, een 
." Maar, zegt Pechtold, dat is ge- motiverende baan, een eigen huis en goede zorg. Makkelijk is dat niet, 
en: "We zetten een streep onder populair evenmin. Eerlijk is het wel. En bovendien: solidair. Met een 
Een streep onder een bizar  verb-  kabinet dat mensen als groepen wegzet, is het aan ons te laten zien hoe 
le verontwaardiging over de uit- groot de kracht van het individu kan zijn en dat zeg ik met nadruk ook 

Wij gaan niet dwarsliggen om het tegen de migrant. Tegen die migrant en hun kinderen en kleinkinderen  
tan  te tonen waar het kabinet fout zeg ik: toon het ongelijk van dit kabinet aan! Leer. Werk. Ontwikkel je. 
iet oed bedoelt. Maar vooral: oiii Doe mee! En ja, incasseer ook. Want, dit kabinet verdwijnt, vroeg of laat, 

maar jij, jij blijft! „49 
)gsteun van de SGP aan het kahi- Pechtold acht de D66-visie op "de relatie burger-overheid" gezien de 
warte-kousen-liberalisme'.  "Iii  (Ie plannen van het nieuwe kabinet hard nodig: "Met een kabinet van 'verbo- 
i in 2010 uitgeleverd: én aan een den en geboden', een kabinet dus dat de illusie van maakbaarheid in stand 
twist én aan een partij die de ge- houdt, is het aan ons om te laten zien dat de kracht niet alleen ligt bij de 
2010! De koopzondag ligt al aan overheid, maar bij het individu. Bij ieder van ons. Wij vertrouwen op de 
Dp zondag niets verkocht, behalve eigen kracht van mensen. En dat gaat verder dan het kiezen van een  bur- 
de kassa van de SGP'er Van der gemeester en het referendum. Het gaat erom mensen zeggenschap te ge- 
VD  ingestemd te hebben met een ven om hun eigen leven naar eigen inzicht in te vullen. In de traditie van  
it  over veiligheid en immigratie. onze 'mastodonten', Van Mierlo en Terlouw, gaan we werken aan demo- 

nog eens grotendeels onuitvoer- cratische vernieuwing 2.0. Wij allen, niet alleen als kiezer en betrokken 
e formatie haar belangrijkste ver- burger, maar ook als scholier, werknemer, consument, rekeninghouder, 
TVD beloofde 24 miljard aan be- patiënt en gepensioneerde. Zeggenschap op elk niveau. Want het leidende 
0 extra banen. En wat krijgen we: principe blijft: niet de instituties zijn de baas, maar mensen zelf, gefacili- 
, zes miljard lastenverzwaring Cii teerd door de overheid. „50 
chto1d zal "het mantra 'steviger. 
indelijk contraproductief werken. 
tegelijkertijd mensen een gevoel 

schrikbeeld van die andere priori- 
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EN HOUDT AFSTAND TOT 'LINKS' initiatiefnemers vinden dat beide p 
dan verschillen. Daarom moeten ze 

Met de claim op het politieke midden (door Pechtold enigszins verwar- tiefnemer Stefan Hoevenaar is "de  
rend  ook wel "radicale midden" genoemd) proberen de democraten hun samenleving, terwijl die samenlevi: 
zelfstandige positie in het politieke spectrum te versterken. Werd D66 in liberalen vind je binnen meerdere 
de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw nog regelmatig gezien bracht in één partij veel sterker Z 

als een 'bijwagen' van de PvdA, tijdens de regeerperiode van het kabinet- 'D66+GroenLinks=' proberen de 
Balkenende  II  werd de partij afgeschilderd als bijwagen van CDA en mogelijk handtekeningen te verza: 
VVD. Het lot van de kleinste regeringspartij is blijkbaar om altijd de dood sterven. 
bijwagen van een andere partij te zijn. Het benadrukken van de eigen- Maar als later die maand Jolarn 
standige positie van D66 is dan ook strategisch verstandig. Zeker omdat GroenLinks overneemt van Femk 
de positie van D66 in de publieke beeldvorming lang niet altijd helder is. GroenLinks-leider wel te voelen v 
In het verleden werd D66 vaak gezien als een partij die 'links van het Sap betreft is een fusie tussen Gro 
midden' stond, dichter bij de PvdA dan bij de VVD. Door de samenwer- niet uitgesloten.  53  PvdA en GroenL  
king  met CDA en VVD in het tweede kabinet-Balkenende is de positie  king  om "het progressieve geluid' 
van D66 volgens sommigen verschoven van 'links van het midden' naar Tweede Kamerverkiezingen in 200( 
'rechts van het midden'. Vooral aan de 'linkerkant' van het politieke eens tevergeefs met elkaar om de t 
spectrum werd zelfs beweerd dat D66 door deze kabinetsdeelname een van het huidige kabinet wilde SP- 
'rechtse' partij was geworden. Historicus Gerrit Voerman stelde dat D66 regeerakkoord proberen te sluiten, 
zich langdurig met 'rechts' had verbonden en pleitte zelfs voor een fusie toen niets voor. Er ligt een open u 
tussen VVD en D66.51  Hoewel dat voor veel D66'ers een stap te ver zal aan D66 en SP om zich bij hun g 
gaan, is het juist dat D66 zich niet meer primair oriënteert op samenwer- sluiten.  55  Het is echter nogal simpli  
king  met (gematigd) 'links'. Vooral op sociaaleconomisch terrein zijn de tratie over het rechtse kabinet-Rutt 
democraten naar 'rechts' opgeschoven. Sinds 2006 wordt D66 in veel noemt, over één kam te scheren. B 
commentaren echter weer bij de 'linkse' partijen ingedeeld, terwijl dat Progressieve Volkspartij al lang ge: 
misschien nog wel minder waar is dan de bewering dat D66 een 'rechtse' wijst de suggestie van een samenga 
partij is. Ook al zijn er overeenkomsten tussen D66 en partijen als PvdA resoluut van de hand "Samenwerkii 
en GroenLinks, zowel in ideologische als in programmatische zin zijn de klonteren: nee. De gedachte dat als 
verschillen groot. Op klassieke thema's als vrijheid en solidariteit, indivi- vormen, de overige partijen moete 
dualisme en gemeenschapszin blijven de meningen sterk uiteenlopen, intellectuele armoede. Kijk naar de 
D66 indelen bij 'links' negeert bovendien de liberale wortels van de par- De regering is op belangrijke punter 
tij. Het feit dat D66 de ene keer bij 'rechts' en de andere keer bij 'links' De SP staat op de bres voor tram] 
wordt geschaard, toont aan hoe moeilijk het is om het vrijzinnige, pro- voor alle rechten die van groot belai 
gressief-liberale D66 te plaatsen in een simpele links-rechts-tegenstelling, vooruit, naar een kansenmaatschapp 
In feite is D66 geen van beide. En zoals Hans van Mierlo ooit zei: "Wie len die belangrijk zullen zijn in d 
zegt dat hij niet links en niet rechts is, is in ieder geval niet links." En dat woord is, maar de plek waar Neder 
Van Mierlo 'rechts' zou zijn, is wel het laatste watje van voormalig par- men geniet. Soortgelijke gedachten 
tijleider kan zeggen. VVD en CDA als bij GroenLinks e 

Toch steekt de behoefte bij partijen 'ter linkerzijde' om de krachten te van samenIdontering op de flanken I 
bundelen en daarbij ook D66 te betrekken na de vorming van het kabinet- gressieve midden." 6  Pechtold heefi 
Rutte, het meest rechtse kabinet ooit, opnieuw de kop op. Begin decem- vember al aangegeven dat D66 zici 
ber 2010 lanceert een groepje kiezers van D66 en GroenLinks een websi- profileren. Daar liggen de kansen v 
te waarop steun wordt gezocht voor een fusie van D66 en GroenLinks. De CDA zijn als gevolg van de samenw 
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(door Pechtold enigszins verwar-
aid)  proberen de democraten hun 
trum te versterken. Werd D66 in 

dgste eeuw nog regelmatig gezien 
de regeerperiode van het kabinet-
lderd als bijwagen van CDA en 
spartij is blijkbaar om altijd de 
Het benadrukken van de eigen-

'ategisch verstandig. Zeker omdat 
[vorming lang niet altijd helder is. 
als een partij die 'links van  ht  
bij de VVD. Door de samenwer-
kabinet-Balkenende is de positie 
i van 'links van het midden' naar 
de 'linkerkant' van het politieke 
door deze kabinetsdeelname ee  ii  
s Gerrit Voerman stelde dat P76 

Jen en pleitte zelfs voor een fusie 
r veel D66'ers een stap te ver zal 
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sociaaleconomisch terrein zijn de 

Sinds 2006 wordt D66 in veel 
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en de liberale wortels van de par. 
chts' en de andere keer bij 'links 
jk het is om het vrijzinnige, pro-
simpele links-rechts-tegenstelling. 
[s Hans van Mierlo ooit zei: "Wie 
s in ieder geval niet links." En dat 
laatste wat je van voormalig par- 

'ter linkerzijde' om de krachten te 
en na de vorming van het kabinet-
pnieuw de kop op. Begin decem-
an D66 en GroenLinks een websi-
fusie van D66 en GroenLinks. De  

initiatiefnemers vinden dat beide partijen meer overeenkomsten hebben 
dan verschillen. Daarom moeten ze opgaan in één partij. Volgens initia-
tiefnemer Stefan Hoevenaar is "de politiek verankerd in een verzuilde 
samenleving, terwijl die samenleving zelf allang veranderd is." Sociaal-
liberalen vind je binnen meerdere politieke partijen, terwijl ze samenge-
bracht in één partij veel sterker zouden kunnen staan. Onder de naam 
'D66+GroenLinks=' proberen de D66- en GroenLinks-kiezers zoveel 
mogelijk handtekeningen te verzamelen.52  Het initiatief zal een stille 
dood sterven. 

Maar als later die maand Jolanda Sap het fractievoorzitterschap van 
GroenLinks overneemt van Femke Halsema, blijkt ook deze nieuwe 
GroenLinks-leider wel te voelen voor een bundeling van krachten. Wat 
Sap betreft is een fusie tussen GroenLinks, D66 en de PvdA op termijn 
niet uitgesloten.  53  PvdA en GroenLinks praten al langer over samenwer-
king om "het progressieve geluid" te versterken. Voorafgaand aan de 
Tweede Kamerverkiezingen in 2006 hebben PvdA, GroenLinks en SP al 
eens tevergeefs met elkaar om de tafel gezeten.  54  En tijdens de formatie 
van het huidige kabinet wilde SP-leider Roemer een alternatief 'links' 
regeerakkoord proberen te sluiten, maar daar voelden de andere partijen 
toen niets voor. Er ligt een open uitnodiging van PvdA en GroenLinks 
aan D66 en SP om zich bij hun gesprekken over samenwerking aan te 
sluiten.  55  Het is echter nogal simplistisch om, vanuit een gevoel van frus-
tratie over het rechtse kabinet-Rutte, iedereen die zichzelf 'progressief 
noemt, over één kam te scheren. Bovendien heeft D66 het idee van een 
Progressieve Volkspartij al lang geleden losgelaten. Alexander Pechtold 
wijst de suggestie van een samengaan met GroenLinks en PvdA dan ook 
resoluut van de hand "Samenwerking waar mogelijk, natuurlijk. Samen-
klonteren: nee. De gedachte dat als drie partijen samen een meerderheid 
vormen, de overige partijen moeten samengaan, vind ik getuigen van 
intellectuele armoede. Kijk naar de situatie. D66 heeft een unieke positie. 
De regering is op belangrijke punten conservatief. Maar de oppositie ook. 
De SP staat op de bres voor trambestuurders, postbezorgers en verder 
voor alle rechten die van groot belang waren in de vorige eeuw. D66 wil 
vooruit, naar een kansenmaatschappij met plichten, rechten en maatrege-
len die belangrijk zullen zijn in deze eeuw. Waarin Europa geen vies 
woord is, maar ne plek waar Nederland zeventig procent van zijn inko-
men geniet. Soortgelijke gedachten treffen we zowel aan bij delen van 
VVD en CDA als bij GroenLinks en PvdA. Maar in de huidige politiek 
van samenklontering op de flanken bevinden wij ons eenzaam in het pro-
gressieve midden."5 6  Pechtold heeft in zijn congrestoespraak begin no-
vember al aangegeven dat D66 zich nadrukkelijker als middenpartij wil 
profileren. Daar liggen de kansen voor electorale groei. De VVD en het 
CDA zijn als gevolg van de samenwerking met de PVV flink naar rechts 
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geschoven en de PvdA trekt naar links als gevolg van de concurrentie met dan de vorige keer: 55,9 procent va 
SP, waardoor in het midden steeds meer ruimte ontstaat. Bovendien haar stem uit. 
wordt in het eerste jaar dat Sap partijleider van GroenLinks is, duidelijk D66 voert campagne met de vei 
dat die partij toch meer een 'linkse' partij is dan ze onder de vrijzinnige kenbare stijl, maar met een nieuwe 
Femke Halsema leek. Het budget voor de verkiezingen is 

Medio januari 2011 organiseert de PvdA in Amsterdam een manifes- 100.000 euro in kas en zullen daarc 
tatie tegen het regeringsbeleid. PvdA-leider Cohen roept "alle progressie- beren te genereren. De campagne 
ve partijen in ons land en alle maatschappelijke organisaties op om deel te Tweede Kamerfractie een opvallen 
nemen. Om samen de schouders te zetten onder een ander Nederland dan Kamerleden Gerard Schouw en Bol 
waar we nu op afstevenen.  „57  Ook deze uitnodiging past in het streven ding aangewezen, de voorlichter va 
van de 'linkse' politieke partijen om gezamenlijk een tegengeluid tegen necoördinator.62  De democraten ziji 
het 'rechtse' kabinet te laten horen. D66-voorzitter Van Engeishoven laat programma voorstander van afsch 
haar collega van de PvdA echter weten dat D66 niet meedoet aan de vor- verkiezingscampagne wordt dit sta 
ming van een links blok .58  D66 neemt ook geen deel aan de samenwer- nadruk ligt op het hervormen van  
king  tussen de wetenschappelijke bureaus van PvdA en GroenLinks, met beperking van hun rol tot een aantal 
het doel een linkse 'denktank' op te zetten.  59  Politiek leider Pechtold wil campagne zijn duurzaamheid en mo 
nadrukkelijk het eigen verhaal van D66 tegenover het beleid van het ka- Als de verkiezingsuitslag beken 
binet zetten. "Er is maar één mogelijkheid: laten zien datje eigen verhaal geen duidelijke meerderheid in de  ss 
beter is. Daarom ben ik niet bezig met politieke hergroepering, maar met gelijk met de uitslag van de Tweede 
investeren in dat eigen verhaal."6  Pechtold denkt dat D66 daar uiteinde- 2007 haalde D66 bij de Provinciali 
lijk meer kiezers mee zal aanpreken dan met samenwerking met Groen- cent van de stemmen, vier jaar late 
Links en PvdA. "Je moet klaar staan op het moment dat de onvermijdelj- cent van de stemmen. Tachtig proc 
ke teleurstelling zal toeslaan. VVD'ers en CDA'ers denken dan: D66 had Kamerverkiezingen in juni 2010 o 
het toen als eerste over de verhoging van de AOW-leeftijd, de hervor- weer.  65  De democraten, die bij de 
ming van de woningmarkt, bleef strijden voor onderwijs. Laten we D66 bijna werden weggevaagd, weten 
maar eens het voordeel van de twijfel gunnen. „61 provincies om te zetten in bestuun 

Noord-Holland, Zuid-Holland, Geld 
REFERENDUM OVER HET KABINET het College van Gedeputeerde Statei 

Op 2 maart 2011 worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. ROOD P 
De provinciale verkiezingen zijn (op de Waterschapsverkiezingen na) al 
jaren de minst populaire verkiezingen. In 2007 was de opkomst net iets Op het najaarscongres in 2010 is 
meer dan 45 procent, veel minder dan bij Tweede Kamerverkiezingen. De minister Roger van Boxtel door de li 
provinciale verkiezingen krijgen doorgaans ook veel minder aandacht dan bij de Eerste Kamerverkiezingen, di 
landelijke of lokale verkiezingen. Dit jaar is dat echter anders, want de Sinds zijn vertrek uit de politiek, in 
uitslag van deze Provinciale Statenverkiezingen is van invloed op de ter van zorgverzekeraar Menzis. Be 
vraag of het samenwerkingsverband van VVD, CDA en PVV ook in de gemeester van Amsterdam te wor 
Eerste Kamer een meerderheid zal halen. De verkiezingen worden ook Pechtold hem benaderd met de vra 
gezien als een referendum over het kabinetsbeleid en vooral de coalitie- voor het lijsttrekkerschap voor de E 
partijen benadrukken tijdens de campagne het belang van deze provincia- kiezing krijgt Van Boxtel 56 procent 
Ie verkiezingen en het behalen van een meerderheid in de senaat. Mede hij Joris  Backer,  directeur Juridisch 
vanwege het landelijke belang is de opkomst bij de verkiezingen hoger voorzitter van de permanente progi 

eindigt uiteindelijk op de vierde pl 

380 



EEN NIEUWE FASE 
ROND 

s gevolg van de concurrentie met 

leer ruimte ontstaat. Bovendien 
[der van GroenLink5 is, duidelijk 
tij is dan ze onder de vrij zinnige 

vdA in Amsterdam een manifes-
ider Cohen roept "alle progressie 

ppelijke organisaties op om deel te 
en onder een ander Nederland dan 

ze uitnodiging past in het streven 
tegen ezamenljk een tegengeluid  

6 voorZitter Van Engeisboven laat 

i dat D66 niet meedoet aan de vor- 

t ook geen deel aan de samenWer 
aus van PvdA en GroenLinl(5, met 
etten.59 Politiek leider Pechtold wil 
66 tegenover het beleid van het ka-

beid: laten zien dat je eigen verhaal 

t politieke hergroepering, maar met 
chtold denkt dat D66 daar uiteinde 

dan met samenwerking met Groen-
op het moment dat de onverrnijdelij 
rs en CDA'ers denken dan: D66 had 

ig van deAOW-leeftijd, de hervor-

ijden voor onderwijs. Laten we D66 

1 gunnen." 61 

VER 1-IET KABINET 

inciale Statenverkiezingen gehouden. 
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an  bij Tweede Kamerverkiezingn. De 
orgaans ook veel minder aandacht dan 
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n een meerderheid in de senaat. Mede 
de opkomst bij de verkiezingen hoger  

dan de vorige keer: 55,9 procent van de kiezers brengt op 2 maart zijn of 
haar stem uit. 

D66 voert campagne met de vertrouwde boodschap en dezelfde, her-
kenbare stijl, maar met een nieuwe slogan: 'Nederland kan verstandiger'. 
Het budget voor de verkiezingen is uiterst beperkt: de democraten hebben 
100.000 euro in kas en zullen daarom zoveel mogelijkfree  publicity  pro-
beren te genereren. De campagne wordt centraal aangestuurd, waarbij de 
Tweede Kamerfractie een opvallend prominente rol speelt. De Tweede 
Kamerleden Gerard Schouw en Boris van der Ham zijn als campagnelei-
ding aangewezen, de voorlichter van de fractie, Roy Kramer, is campag-
necoördinator.62  De democraten zijn volgens hun landelijke verkiezings-
programma voorstander van afschaffing van de provincies. Tijdens de 
verkiezingscampagne wordt dit standpunt minder scherp neergezet: de 
nadruk ligt op het hervormen van de provincies tot vier landsdelen en 
beperking van hun rol tot een aantal kerntaken. Andere speerpunten in de 
campagne zijn duurzaamheid en mobiliteit. 63 

Als de verkiezingsuitslag bekend wordt, tekent zich voor het kabinet 
geen duidelijke meerderheid in de senaat af. De uitslag is in grote lijnen 
gelijk met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010.64  In 
2007 haalde D66 bij de Provinciale Statenverkiezingen slechts 2,6 pro-
cent van de stemmen, vier jaar later stijgen de democraten naar 8,3 pro-
cent van de stemmen. Tachtig procent van de kiezers die bij de Tweede 
Kamerverkiezingen in juni 2010 op D66 stemden, doen dat deze keer 
weer.  65  De democraten, die bij de vorige provinciale verkiezingen nog 
bijna werden weggevaagd, weten hun verkiezingsoverwinning in vijf 
provincies om te zetten in bestuursverantwoordelijkheid. In Groningen, 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht neemt D66 deel aan 
het College van Gedeputeerde Staten. 

ItSII])JS1l III]  IJ  

Op het najaarscongres in 2010 is voormalig Tweede Kamerlid en oud-
minister Roger van Boxtel door de leden van D66 gekozen als lijsttrekker 
bij de Eerste Kamerverkiezingen, die op 23 mei 2011 worden gehouden. 
Sinds zijn vertrek uit de politiek, in 1998, is Van Boxtel bestuursvoorzit-
ter van zorgverzekeraar Menzis. Begin 2010 was hij kandidaat om bur-
gemeester van Amsterdam te worden.  66  Al in 2009 heeft Alexander 
Pechtold hem benaderd met de vraag of hij zich kandidaat wil stellen 
voor het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamer.  67  Bij de lijsttrekkersver-
kiezing krijgt Van Boxtel 56 procent van de stemmen en daarmee verslaat 
hij Joris  Backer,  directeur Juridische Zaken van luchthaven Schiphol en 
voorzitter van de permanente programmacommissie van D66.68  Backer  
eindigt uiteindelijk op de vierde plaats van de kandidatenlijst van D66. 
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Hans Engels, die sinds 2004 voor D66 in de Eerste Kamer zit, komt op de In plaats van de zes zetels waar Di 
tweede plaats van de kandidatenlijst. Nieuwkomer Marijke Scholten komt de Provinciale Staten recht op he 
op de derde plaats. Na  Backer  staat voormalige partijleider  Thom  de zetels in de Eerste Kamer (de zesth 
Graaf op plaats vijf en advocaat  Mischa  Wiadimiroff staat op plaats zes. Cool leidt tot boze reacties binnen 
Dat die volgorde niet alles zegt, is in 2007 gebleken. Toen hielden de teleurgesteld. "Dit is afschuwelijk. 
D66-leden in de Provinciale Staten zich bij het uitbrengen van hun stem me er enorm op verheugd om met 
niet aan de volgorde van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, waar- niet starten. Goed, het is een mens 
door Hans Engels met voorkeursstemmen werd gekozen. Om te voorko- chelijk dat een stem door het gebri 
men dat door het stemgedrag van de Statenleden nog een keer wordt af- meer telt.  „70  Van Boxtel kondigt ar 
geweken van de door de leden van D66 op democratische wijze samenge- tekenen, maar dat zal tevergeefs ziji 
stelde kandidatenlijst, hebben de kandidaat-Eerste Kamerleden van D66 De VVD gaat van veertien naar 
een verklaring moeten ondertekenen, waarin ze verklaren dat indien ze tien, het CDA zakt van van 21 naar 
met voorkeurstemmen worden gekozen, hun zetel zullen laten aan iemand SP zakt van twaalf naar acht, Gr 
die hoger op de lijst staat. ChristenUnie gaat van vier naar t 

De Eerste Kamer toetst wetgeving in de eerste plaats op zorgvuldig- PvdD, de nieuwe partij 50Plus wit 
heid en partijpolitiek speelt doorgaans een ondergeschikte rol. Maar met VVD en PVV krijgen in de Eerste 
de keuze voor Van Boxtel als lijsttrekker (en met ook  Thom  de Graaf op weinig voor de meerderheid. Daari 
de kandidatenlijst) kiezen de democraten voor een nadrukkelijker geprofi- hankeljk van de gedoogsteun van d 
leerde senaatsfractie. Van Boxtel: "In de Eerste Kamer wil ik er aan bij- 
dragen dat we in Nederland weer dichter bij elkaar komen. ik maak me TEGEN HE 

zorgen om de toenemende verdeeldheid. We zijn intern gericht en druk 
met onze eigen problemen. Dat verlamt ons. We komen niet vooruit en Sinds het aantreden van het kabin 
raken internationaal gezien steeds meer achterop. Innovatie, kennis, talent verlegd. De primaire focus van de 
en internationale gerichtheid zijn van levensbelang." Ook andere partijen PVV-leider Geert Wilders, maar op 
kiezen voor Eerste Kamerleden met een duidelijk partijpolitiek profiel, premier Rutte. Pechtold: "ik richt 
zoals Elco  Brinkman  bij het CDA en Loek Hermans bij de VVD. Van meer op degene die zich laten besn 
Boxtel ontkent dat de Eerste Kamer daardoor politieker dreigt te worden, maal zo zwart-wit en extreem moe 
maar zijn eigen bevlogenheid wijst toch wel in die richting. Van Boxtel: liberale partij meer, Rutte heeft vo 
"Hoe groter de D66-fractie, hoe meer gewicht we in de schaal leggen bij kwanseld om maar te kunnen regere 
de beoordeling van het kabinet en haar wetsvoorstellen. Natuurlijk gaat in haar verkiezingsprogramma nog 
het in de Eerste Kamer om zorgvuldigheid. Maar ook in de Eerste Kamer netsformatie van tafel gegaan. Hij  ss 
werken we als democraten natuurlijk vanuit onze eigen beginselen. De raal gebied".7' Pechtold is vooral b 
Eerste Kamer is de 'chambre de relfexion', maar in de Eerste Kamer heb partijen in zijn ogen "extremistisci 
je ook passie en betrokkenheid nodig om je werk goed te doen. Wat mij men. Daardoor dreigt extremisme  vi  
betreft is de Eerste Kamer dus ook een 'chambre de  passion'  .„69 ook de waarschuwing die Pechtolc 

De uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen is goed voor zes ze- van D66 op 28 mei 2011 in het Be 
tels in de Eerste Kamer. Maar de dag dat de leden van de Provinciale bevechten gaat verder dan morele 
Staten hun stem uitbrengen, 23 mei, wordt voor de democraten een pijn- pen als kopvoddentaks, tuigdorpen 
lijke dag en voor één D66'er in het bijzonder. Als 's avonds de uitslag die taal ongewild lijkt te wennen, 
bekend wordt, blijkt dat Wim Cool, Statenlid voor D66 in Noord- merbankje wilt blijven zitten, want 
Holland, een ongeldige stem heeft uitgebracht. Hij heeft zijn stembiljet heb je hem weer', dan is extra opli 
ingevuld met een blauwe pen, in plaats van met het wettelijk verplichte om wat extreem is niet onbesprok 
rode potlood. Het verlies van die ene stem heeft voor D66 grote gevolgen, woon laten worden! „72 
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de Eerste Kamer zit, komt op de In plaats van de zes zetels waar D66 op grond van de samenstelling van 
wkomer Marijke Scholten komt de Provinciale Staten recht op heeft, krijgen de democraten maar vijf 

aormalige partijleider  Thom  de zetels in de Eerste Kamer (de zesde zetel gaat naar de SP). De misser van 
Wiadimiroff staat op plaats zes. Cool leidt tot boze reacties binnen D66. Lijsttrekker Van Boxtel is zeer 
007 gebleken. Toen hielden de teleurgesteld. "Dit is afschuwelijk. Echt een enorme tegenvaller. Ik had 
bij het uitbrengen van hun stem me er enorm op verheugd om met zes in de fractie te komen. Zo wil je 
ijst voor de Eerste Kamer, waar- niet starten. Goed, het is een menselijke fout. Maar toch vind ik het bela- 
n werd gekozen. Om te voorko- cheljk dat een stem door het gebruik van een verkeerd kleurtje dan niet 
itenleden nog een keer wordt al- meer telt.  „70  Van Boxtel kondigt aan bij de Kiesraad protest aan te zullen 
p democratische wijze samenge- tekenen, maar dat zal tevergeefs zijn. 

laat-Eerste Kamerleden van D66 De VVD gaat van veertien naar zestien zetels, de PvdA blijft op veer- 
aarin ze verklaren dat indien 7e tien, het CDA zakt van van 21 naar elf, de PVV gaat van nul naar tien. De 
hun zetel zullen laten aan iemand SP zakt van twaalf naar acht, GroenLinks stijgt van vier naar vijf, de 

ChristenUnie gaat van vier naar twee, de 0SF blijft op één, net als de 
n de eerste plaats op zorgvuldig- PvdD, de nieuwe partij 50Plus wint één zetel. De coalitiepartijen CDA, 
en ondergeschikte rol. Maar met VVD en PVV krijgen in de Eerste Kamer samen 37 zetels, één zetel te 
r (en met ook  Thom  de Graaf op weinig voor de meerderheid. Daarmee wordt de coalitie in de senaat af- 
i voor een nadrukkelijker geproti- hankeljk van de gedoogsteun van de orthodox-christelijke SGP. 
.e Eerste Kamer wil ik er aan bij- 
;er bij elkaar komen. ik maak me TEGEN HET POPULISME 

d. We zijn intern gericht en drul 
t ons. We komen niet vooruit en Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte heeft Pechtold zijn aandacht 
achterop. Innovatie, kennis, talent verlegd. De primaire focus van de D66-leider is niet langer gericht op 
wensbelang." Ook andere partijen PVV-leider Geert Wilders, maar op het kabinet - en dan vooral op VVD- 
en duidelijk partijpolitiek profiel. premier Rutte. Pechtold: "ik richt me nu minder op Wilders, maar veel 
Loek Hermans bij de VVD. Van meer op degene die zich laten besmetten met het gevoel van dat het alle- 
ardoor politieker dreigt te worden. maal zo zwart-wit en extreem moet." Pechtold herkent in de VVD geen 
h wel in die richting. Van Boxtel: liberale partij meer, Rutte heeft volgens hem de liberale beginselen ver- 
1ewicht we in de schaal leggen hij kwanseld om maar te kunnen regeren. En de hervormingen waar het CDA 
ir wetsvoorstellen. Natuurlijk gaat in haar verkiezingsprogramma nog voorstander van was, zijn in de kabi- 
ieid. Maar ook in de Eerste Kamer netsformatie van tafel gegaan. Hij spreekt van "een gure periode op libe- 
vanuit onze eigen beginselen. De raal gebied" .71  Pechtold is vooral bezorgd over het feit dat de regerings- 
ion', maar in de Eerste Kamer heb partijen in zijn ogen "extremistische" opvattingen van Wilders overne- 
am je werk goed te doen. Wat mij men. Daardoor dreigt extremisme volgens hem normaal te worden. Dat is 
'chambre de  passion'."  69 ook de waarschuwing die Pechtold afgeeft tijdens het voorjaarscongres 
iverkiezingen is goed voor zes ze- van D66 op 28 mei 2011 in het Beatrix theater in Utrecht: "Extremisme 

dat de leden van de Provinciale bevechten gaat verder dan morele verontwaardiging over abjecte begrip- 
'ordt voor de democraten een pijn- pen als kopvoddentaks, tuigdorpen en islamitisch stemvee. Juist wanneer 
ijzonder. Als 's avonds de uitslag die taal ongewild lijkt te wennen, wanneer je murw geslagen in je Ka- 

Statenlid voor D66 in Noord- merbankje wilt blijven zitten, wanneer je schouderophalend denkt 'daar 
;gebracht. Hij heeft zijn stembilJet heb je hem weer', dan is extra oplettendheid geboden. Het is onze taak 
ts van met het wettelijk verplichte om wat extreem is niet onbesproken laten. ik zal extremisme nooit ge- 
;em  heeft voor D66 grote gevolgen, woon laten worden !„72 
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In zijn toespraak op het congres keert Pechtold zich tegen de populisti- zou worden opgevolgd door een 
sche maatregelen van het kabinet, die volgens hem de angst maskeert om bedenken dat in tijden van econo, 
noodzakelijke maatregelen te nemen.  tie  het zouden winnen van econc 

bedenken dat emoties en retorie1 
"Het regeer- en gedoogakkoord ademen nationalisme. On-Nederlands feiten en daden? VVD en CDA I 
nationalisme. De blik is naar binnen gekeerd en als al over grenzen veszaal te mogen bemannen. Bou 
gekeken wordt, staat steevast een bekrompen eigen belang voorop, land, rokend Nederland, zij likk 
Gevaarlijk, want in een huis zonder vensters, met alleen spiegels, ont- werkend, wonend en studerend I 
breekt het zicht op de werkelijkheid. Europa? De rem erop. We willen bijten. 
ons geld terug. Roemenen en Bulgaren? Nee, liever niet. Intemationa- Congres, onze handen jeuken. I 
Ie verdragen? Aanpassen en afzwakken. Liberale verworvenheden? In hier tegenover. Week in, week uit 
de uitverkoop ermee. Echte hervormingen? Nu even niet. Geef ons constructief. En bovenal: vanuit 
vroeger maar! En dat heet dan: Nederland teruggeven aan de Neder- dat in Nederland voor het eerst e 
landers. Kabinet, onze goede naam, ons internationaal aanzien is u in opgeleid dan hun ouders? Wist u 
handen gegeven om het te beheren, en uit te bouwen. Dus zet niet op sowieso denkt dat toekomstige g 
het spel wat niet van u is. Beschadig niet wat niet van u is. Geef niet zelf? In Nederland en daarbuitej 
weg wat niet van u is! Meer dan zes decennia vrede en veiligheid dan- toekomst. Zij verdienen kansen, a 
ken we aan Europa. Van iedere euro die we hier met z'n allen verdie- kening gepresenteerd. Zij zien de 
nen, danken we zeventig cent aan internationale samenwerking. Ze- Zij zien de schulden met miljardei 
ventig cent van die euro... dankzij die euro. Financiële problemen in begrijpelijke angsten bij jongerer 
Griekenland, Ierland, en Portugal zetten Europa onder druk. Maar te- stip aan de horizon onveranderd 
rug naar de gulden, zoals een meerderheid van de coalitie-kiezers wil, op een net zo goed leven als wij. 
kan nóóit de oplossing zijn. De Unie is er niet voor makkelijke tijden. land zijn banger dan het volk. Ho 
En kwam er ook niet uit voort. Europa moet nog veel beter, maar wel Hoe lang blijven bange leiders r 
door méér Europa, niet door minder, kansen hebben op een goede oplc 

Democraten, de afgelopen formatie bracht ons al een bijzondere coa- bare zorg? ik wil de generatie van 
litie. Een coalitie ook die een regentenpartij baarde. Zelden volgde een van heimwee. De toekomst van o 
partij - alle verbaal geweld ten spijt - zo slaafs de coalitie als de PVV. is nauwelijks denkbaar. „73 
Wat mij betreft - en dat heb ik Wilders gezegd - mag hij geridderd 
worden. Ridder in de orde van de Gevestigde Orde. Maar tegenover DE GROE 

deze prestaties stond helaas ook verlies. Wij namen in het politieke 
midden afscheid van het CDA. En aan de VVD verloren wij een libe- De afgelopen jaren is D66 enorm 
rale bondgenoot. Premier Rutte, ex-groenrechts, ex-hervormer en nu eind 2006 naar ruim 22.000 leden b 
ook nog ex-liberaal, vond nieuwe vrienden in wat de VVD eerder nog pen tijd wel afgevlakt. In 2010 kre 
noemde: de 'poldertaliban': de mannenbroeders van de SGP. "Een en zegden 2.005 leden hun lidmaat 
leuke partij met leuke mensen", zo flirtte de premier. "Daar voel ik drieduizend leden (16,7%). In 2011 
zeker verwantschap mee." Nou, dat blijkt. Winkelen op zondag?  Lie-  lid aangemeld, tegen 2.108 opzeggil 
ver niet. Homo-weigerende trouwambtenaren? Geen probleem. Voor- in de opiniepeilingen is een kenteri 
lichting op school over homoseksualiteit? Moet dat nou...? Godslaste- de peiling van Maurice de Hond op 
ring schrappen? Weg was die handtekening van de VVD! Vrouwen. 2012 zijn dit er nog vijftien. Vooral 
weren van een kieslijst? Dat moet kunnen. Wie had kunnen bedenken geen zorgen over te maken. De vei 
dat we na een kabinet met de ChristenUnie, een coalitie met de SGP en de Eerste Kamer zijn geweest 
zouden krijgen? Wie had kunnen bedenken dat het stilstand-kabinet 
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Eechtold zich tegen de populisti- zou worden opgevolgd door een heimwee-kabinet? Wie had kunnen 

Agens hem de angst maskeert om bedenken dat in tijden van economische crisis veiligheid en immigra- 
tie het zouden winnen van economie en onderwijs? Wie had kunnen 
bedenken dat emoties en retoriek de voorkeur zouden krijgen boven 

m nationalisme. On-Nederlands feiten en daden? VVD en CDA betalen een té hoge prijs om de Trê- 

gekeerd en als al over grenzen veszaal te mogen bemannen. Bouwend Nederland, hardrijdend Neder- 
krompen eigen belang voorop, land, rokend Nederland, zij likken hun vingers af. Maar duurzaam, 

nsters, met alleen spiegels, ont- werkend, wonend en studerend Nederland, zij moeten op een houtje 

uropa? De rem erop. We willen bijten. 

i? Nee, liever niet. Internationa- Congres, onze handen jeuken. En daarom zetten wij ons alternatief 

n. Liberale verworvenheden? In hier tegenover. Week in, week uit, tien zetels sterk. Niet verzuurd, wel 

Lngen? Nu even niet. Geef ons constructief. En bovenal: vanuit eigen kracht en ambities. Wist u al 

riand teruggeven aan de Neder- dat in Nederland voor het eerst een generatie opgroeit die slechter is 

ns internationaal aanzien is u in opgeleid dan hun ouders?  Wist u al dat driekwart van de Nederlanders 

i uit te bouwen. Dus zet niet op sowieso denkt dat toekomstige generaties het slechter krijgen dan zij- 

niet wat niet van u is. Geef niet zelf? In Nederland en daarbuiten vechten jongeren voor hun eigen 

ecennia vrede en veiligheid dan- toekomst. Zij verdienen kansen, maar krijgen tot nu toe slechts de re- 

lie  we hier met z'n allen verdie- kening gepresenteerd. Zij zien de welvaart met miljarden verdampen. 
ternationale samenwerking. Ze- Zij zien de schulden met miljarden toenemen. Die ontwikkelingen, die 

e euro. Financiële problemen in begrijpelijke angsten bij jongeren overal in de wereld, houden mijn 

en Europa onder druk. Maar te- stip aan de horizon onveranderd scherp: onze kinderen hebben recht 
heid van de coalitie-kiezers wil. op een net zo goed leven als wij. En liefst, iets beter. De leiders in dit  

Ls  er niet voor makkelijke tijdew land zijn banger dan het volk. Hoeveel signalen hebben zij nog nodig? 

a moet nog veel beter, maar wel Hoe lang blijven bange leiders nog ontkennen dat jongeren minder 
kansen hebben op een goede opleiding, een baan, een huis en betaal- 

bracht ons al een bijzondere coa- bare zorg? ik wil de generatie van morgen niet opzadelen met het land 

partij baarde. Zelden volgde een van heimwee. De toekomst van onze jongeren. Een grotere motivatie 

zo slaafs de coalitie als de PVV. 
73 is nauwelijks denlcbaar." 

Iers gezegd - mag hij geridderd 
evestigde Orde. Maar tegeno er DE GROEI VLAKT AF 

Lies. Wij namen in het politieke 
n de VVD verloren wij een libe- De afgelopen jaren is D66 enorm gegroeid. Van ongeveer 10.000 leden 
roenrechts, ex-hervormer en nu eind 2006 naar ruim 22.000 leden begin 2012. Maar de groei is de afgelo- 

ruden in wat de VVD eerder nog pen tijd wel afgevlakt. In 2010 kreeg D66 er nog 5.097 nieuwe leden bij 
nenbroeders van de SGP. "Een en zegden 2.005 leden hun lidmaatschap op, een netto stijging van ruim 
[lirtte de premier. "Daar voel Ik drieduizend leden (16,7%). In 2011 hebben 2.494 mensen zich als nieuw 

)lijkt. Winkelen op zondag?  Lie-  lid aangemeld, tegen 2.108 opzeggingen, een groei van 386 (1,8%). 74  Ook 
btenaren? Geen probleem. Voor- in de opiniepeilingen is een kentering zichtbaar. Eind 2011 staat D66 in 
teit? Moet dat nou...? Godslaste- de peiling van Maurice de Hond op zeventien a achttien zetels.  75  In maart 
ekening van de VVD! Vrouw en 2012 zijn dit er nog vijftien. Vooralsnog hoeven de democraten zich hier 
nnen. Wie had kunnen bedenken geen zorgen over te maken. De verkiezingen voor de Provinciale Staten 
enUnie, een coalitie met de SGP en de Eerste Kamer zijn geweest en de volgende gemeenteraadsverkie- 
denken dat het stilstand-kabinet 
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zingen zijn pas in 2014. Als de coalitie van VVD, CDA en PVV de rit tische houding. Een houding, waa 
uitzit, dan zijn de volgende Tweede Kamerverkiezingen pas in 2015. sen niet wegneemt, maar voedt. E 

Mede vanwege deze verkiezingsluwe periode staan op de agenda van wantrouwen in Europa niet verk 
het D66-congres op 5 november 2011 geen belangrijke onderwerpen. waarmee dit kabinet de belangc 
Toch komen er 1.300 democraten naar het  World  Forum  Convention  schaadt. Hier wreekt zich dat om  
Centre  in Den Haag, waaronder veel jonge en nieuwe leden. In de con- geschiedenis van Europa, met dit 
grestoespraak van Alexander Pechtold staan deze keer Europa en de ceo- heidskabinet zonder buitenlands 1 
nomische crisis centraal. dom. Hoe kortzichtig. Wat een n 

noem mij maar een federalist, m 
"Het zijn spannende tijden in Europa. Het continent schudt op z'n één economie, hoort één politieke 
grondvesten. De Europese politiek heeft grote moeite geloofwaardige Tegenover de onwil van de  flan  
oplossingen te vinden voor problemen in eigen huis. Voor Grieken- het centrum. Wij willen vooruit r 
land. Italië. Spanje. Voor het héle eurogebied. We kampen met een derwijs. Vooruit met onze arbeids: 
dubbele crisis. Twee afzonderlijke crises die elkaar versterken: een Vooruit met die pensioenen. Ge 
economische én een politieke. Waarom aarzelt Europa? Waarom trap- koste van de volgende generatie, 
pen we op de rem? Waarom stellen we zogenaamde nationale belan- eindelijk iederéén beter van word 
gen boven het Europees belang, boven het algemeen belang? Mensen zorg. Dáár gaat het toch om?!  Mel  
maken zich zorgen. Over de snelheid en de omvang van Europa. Over wij door. Met onze agenda van 
de toekomst van de munt. Over pensioenen, spaargeld. Over een den. Kunnen we generaties bindt 
noodfonds van duizend miljard. Begrijpelijk zorgen over de verdeeld- het progressieve centrum zal het 
heid onder Europese leiders. Al een jaar lang horen we: weer een top, moeten krijgen. En al kost het me 
de definitieve top, toch weer een tussenstop, de allesbeslissende top. vatie. Dat hervormingskabinet zal 
De vraag is: hoe ga je daar als politicus mee om? Bereid je mensen 
voor op een toekomst zonder of mét Europa? Wijs je op de bedreigin- NIEUW INITIATIEF GE 
gen of de kansen? Praat je mensen naar de mond of bied je mensen 
perspectief? Sinds de PvdA in 2005 de gekozen 

Decennialang waren Nederlandse leiders ervan doordrongen dat juist 'kroonjuwelen' van D66 weinig m 
onze kleine handelsnatie gebaat is bij vrede en veiligheid. Mede onder verbaar, niet in de etalage", is  sit  
aanvoering van Nederland werd Europa méér dan alleen 'nooit meer Pechtold geweest als hem werd gev 
oorlog'. De open grenzen, de economische samenwerking, de ge- van D66. Toch blijven de  democrat  
meenschappelijke munt, de groeiende mogelijkheden van Europa en baar is gebleken. Democratisering i 
iedere Europeaan brachten ons welvaart en welzijn. Willen we vooruit vormingsdossiers' van de D66-age  
of willen we terug? Het is als met fietsen: op de pedalen of omvallen, woningmarkt, het onderwijs, het m 
Ik zeg: vooruit met Europa. Tegenwind of niet. Nu geldt meer dan zeven jaar nadat de laatste poging c 
ooit:  'it's Europe, stupid!'  Tussen economische machtsblokken als te maken in de Eerste Kamer sneuv 
China en de Verenigde Staten, en met opkomende economieën als zen burgemeester en de gekozen co 
Brazilië en India, maakt Europa geen vuist met 27 economieën, gere- etalage. Tweede Kamerlid Gerard 
geerd door 27 regeringen, gecontroleerd door 27 parlementen. Ver- om de benoeming van deze twee 
scheidenheid is prachtig, maar verdeeldheid is funest, grondwet te halen. De wetsvoorsteli 

De premier moet z'n oren niet langer laten hangen naar anti- burgemeester en commissaris van 
Europese sentimenten in zijn achterban. Hij moet voorop durven  lo-  worden. "De discussie is altijd bel; 
pen. Want waar Nederlandse premiers - decennialang - de richting noeming dan moet worden vormgeg 
mede bepaalden, bungelen we nu stuurloos achteraan. Een opportunis- sie moet pas na de 'deconstitutior 
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tische houding. Een houding, waarmee dit kabinet de zorgen van men-
sen niet wegneemt, maar voedt. Een houding, waarmee dit kabinet het 
wantrouwen in Europa niet verkleint, maar vergroot. Een houding, 
waarmee dit kabinet de belangen van Nederland niet dient, maar 
schaadt. Hier wreekt zich dat ons land op dit cruciale moment in de 
geschiedenis van Europa, met dit minderheidskabinet zit. Een minder-
heidskabinet zonder buitenlands beleid, zonder Europese agenda. Hoe 
dom. Hoe kortzichtig. Wat een misrekening. Noem mij een eurofiel, 
noem mij maar een federalist, maar bij vrij verkeer, bij één munt, bij 
één economie, hoort één politieke unie. 

Tegenover de onwil van de flanken zetten wij onze ambities vanuit 
het centrum. Wij willen vooruit met Nederland. Vooruit met ons on-
derwijs. Vooruit met onze arbeidsmarkt. Vooruit met de woningmarkt. 
Vooruit met die pensioenen. Geen halfbakken akkoorden meer ten 
koste van de volgende generatie, maar echte hervormingen waar uit-
eindelijk iederéén beter van wordt. Werk. Huis. Opleiding. En goede 
zorg. Dáár gaat het toch om?! Met die agenda van vooruitgang groeien 
wij door. Met onze agenda van vooruitgang kunnen we mensen bin-
den. Kunnen we generaties binden. Kunnen we partijen binden. Uit 
het progressieve centrum zal het alternatief voor dit kabinet gestalte 
moeten krijgen. En al kost het me nog eens vjf jaar,  dat is mijn moti-
vatie. Dat hervormingskabinet zal er komen!" 6 

NIEUW INITIATIEF GEKOZEN BURGEMEESTER 

Sinds de PvdA in 2005 de gekozen burgemeester tegenhield, is er van de 
'kroonjuwelen' van D66 weinig meer vernomen. "Wel uit voorraad le-
verbaar, niet in de etalage", is sindsdien het adagium van partijleider 
Pechtold geweest als hem werd gevraagd naar de democratiseringsidealen 
van D66. Toch blijven de democraten streven naar wat tot nu toe onhaal-
baar is gebleken. Democratisering hoort onlosmakelijk in het rijtje 'her-
vormingsdossiers' van de D66-agenda anno 2012: de arbeidsmarkt, de 
woningmarkt, het onderwijs, het milieu èn de democratie. In april 2012, 
zeven jaar nadat de laatste poging om de gekozen burgemeester mogelijk 
te maken in de Eerste Kamer sneuvelde, plaatsen de democraten de geko-
zen burgemeester en de gekozen commissaris van de koningin terug in de 
etalage. Tweede Kamerlid Gerard Schouw dient twee wetsvoorstellen in 
om de benoeming van deze twee ambtsdragers door de Kroon uit de 
grondwet te halen. De wetsvoorstellen gaan niet in op de wijze waarop de 
burgemeester en commissaris van de koningin dan wel gekozen moeten 
worden. "De discussie is altijd belast geweest met de vraag hoe de be-
noeming dan moet worden vormgegeven", zegt Schouw. Maar die discus-
sie moet pas na de 'deconstitutionalisering' worden gevoerd, vindt de 
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D66'er. "Dan kun je gaan praten of de burgemeester door de gemeente- tot enige discussie leiden en in he 
raad wordt benoemd of wordt gekozen door de kiezer." Uiteraard zal D66 zijn. 
er dan voor pleiten om de burgemeester en commissaris rechtstreeks door Het eerste punt betreft het loka 
de bevolking te laten kiezen. Volgens Schouw verliest de burgemeester nen mensen op lokaal niveau lid w 
zijn legitimiteit als deze door de kroon benoemd blijft worden. Schouw: delijk lid zijn van de partij. Deze 
"De burgemeester ontwikkelt zich steeds meer tot de lokale premier van geroepen tegen de achtergrond vat 
de gemeente, het is de  matchmaker  van een college en het boegbeeld naar het kabinet-Balkenende  II.  Het lok 
buiten. Als hij dan steeds meer bevoegdheden krijgt, moet de burgemees- werd ingevoerd, moest het mogelij 
ter in een democratie daar ook op worden afgerekend.  „77  Voorlopig is het beleid van D66 niet steunden, wel 
echter nog niet zo ver. Om de benoeming van de burgemeester en com- D66 konden betuigen (zie hoofdstt 
missaris van de koningin uit de grondwet te krijgen, moeten de wetsvoor- gelukkig geweest met het lokaal 1 
stellen door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Na ver- voering ervan, is het bestuur van I 
kiezingen moeten de Tweede en Eerste Kamer vervolgens nogmaals - en lokaal lidmaatschap weer af te sch 
nu met twee derde meerderheid - akkoord gaan. Schouw denkt dat de landelijke vereniging" en mensen 
'deconstitutionalisering' deze keer wel kans maakt: behalve D66 zijn ook spelen" moeten dus ook lid  worth  
VVD, PvdA, PVV, GroenLinks en SP hier in hun verkiezingsprogram- mogelijkheid om op lokaal niveau 
ma's voorstander van. Fractievoorzitter Pechtold is niet erg gelukkig met tuigen, blijft wel bestaan. Sorumi 
de voorstellen van zijn partijgenoot. Niet zozeer vanwege de inhoud, niet gelukkig met de afschaffing 
maar vanwege de timing. Pechtold noemt de voorstellen "moedig", maar congres gaat er toch in grote meerd 
volgens de D66-leider heeft de financieel-economische crisis nu priori- Het andere opvallende onderw 
teit.78  het lokaal lidmaatschap is dat een c 

binnen D66 ter discussie staat. Na 
CONGRES MET EEN VREEMDE WENDING jaarscongres in 2010 heeft een  cot 

cob  Kohnstamm de wijze van sam 
De democraten gebruiken het voorjaarscongres op 21 april 2012 om - lueerd. Aanleiding hiervoor is dat 1 
nogmaals de noodzaak van hervormingen te benadrukken. Onder het steld door de partijvoorzitter en  dc  
motto 'hervormen.nu' verzamelen de democraten zich in het nieuwe heen, door een stemadviescommis  
Luxor  theater in Rotterdam. Kohnstamm concludeert in haar rt 

"D66 staat weer als een huis. Maar dat huis moet verder worden ver- argumenten zijn om essentiële vert 
sterkt, zodat het ook een stevige storm zonder noemenswaardige schade die sinds 2007 reglementair is weg 
doorkomt", heeft partijvoorzitter Van Engelshoven op het najaarscongres voorzitter bij het samenstellen van 
in 2011 gezegd. Daarom blijven de democraten werken aan een meer gewenste kandidatenlijst. Partijvo4 
professionele Organisatie. "Omdat het de basis is onder een stabiel opere- dan enig ander 'de markt' van kan  
rend  D66. Om ons verhaal overal consistent, luid en duidelijk te kunnen samenstellen van een evenwichtig 
laten klinken, is ook een stevige organisatie nodig", aldus Van Engeisho- daat van de leden en kunnen over] 
ven.  79  Op de ochtend van het congres bespreken de democraten met het ter verantwoording worden geroep 
oog op die verdere verbetering van de Organisatie een aantal wijzigingen missie van mening dat voor de talei 
van de partijreglementen. Het zijn geen grote aanpassingen: er worden vastgelegd bij de totstandkoming v 
wat termijnen herzien, onverenigbaarheden van functies aangepast, de reglement staat nu dat de lijsttrekl< 
drempel voor het oprichten van een afdeling wordt verhoogd en de regels muleren van hun stemadvies aan de 
voor het indienen van moties en amendementen worden licht gewijzigd. Kohnstamm moet dit advies van d 
In het pakket aan wijzigingsvoorstellen zitten echter twee voorstellen die karakter krij gen.  81  
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EEN NIEUWE FASE 

tot enige discussie leiden en in het licht van het verleden ook opvallend 
zijn. 

Het eerste punt betreft het lokaal lidmaatschap. Sinds begin 2003 kun-
nen mensen op lokaal niveau lid worden van D66, zonder dat ze ook lan-
delijk lid zijn van de partij. Deze mogelijkheid is destijds in het leven 
geroepen tegen de achtergrond van de omstreden deelname van D66 aan 
het kabinet-Balkenende  II.  Het lokaal lidmaatschap, dat na veel discussie 
werd ingevoerd, moest het mogelijk maken dat mensen die het landelijke 
beleid van D66 niet steunden, wel hun steun voor de lokale afdeling van 
D66 konden betuigen (zie hoofdstuk 1). Het landelijk bestuur is nooit erg 
gelukkig geweest met het lokaal lidmaatschap. Bijna tien jaar na de in-
voering ervan, is het bestuur van D66 van mening dat het tijd wordt het 
lokaal lidmaatschap weer af te schaffen. D66 is volgens het bestuur "een 
landelijke vereniging' en mensen die binnen D66 "een actieve rol willen 
spelen" moeten dus ook lid worden van die landelijke vereniging.  80  De 
mogelijkheid om op lokaal niveau donateur te worden en zo steun te be-
tuigen, blijft wel bestaan. Sommige kleine afdelingen binnen D66 zijn 
niet gelukkig met de afschaffing van het lokaal lidmaatschap, maar het 
congres gaat er toch in grote meerderheid mee akkoord. 

Het andere opvallende onderwerp gaat over het stemadvies. Net  als 
het lokaal lidmaatschap is dat een onderwerp dat iedere paar jaar opnieuw 
binnen D66 ter discussie staat. Naar aanleiding van een motie op het na-
jaarscongres in 2010 heeft een commissie onder voorzitterschap van Ja-
cob Kohnstamm de wijze van samenstelling van kandidatenlijsten geëva-
lueerd. Aanleiding hiervoor is dat het stemadvies sinds 2007 wordt opge-
steld door de partijvoorzitter en de lijsttrekker en niet meer, zoals voor-
heen, door een stemadviescommissie (zie hoofdstuk 6). De commissie-
Kohnstamm concludeert in haar rapportage "dat er geen steekhoudende 
argumenten zijn om essentiële verandering aan te brengen in de hoofdrol 
die sinds 2007 reglementair is weggelegd voor de lijsttrekker en de partij-
voorzitter bij het samenstellen van het stemadvies aan de partij over de 
gewenste kandidatenlijst. Partijvoorzitter en lijsttrekker overzien beter 
dan enig ander 'de markt' van kandidaten en hebben direct belang hij het 
samenstellen van een evenwichtig kandidatenteam. Beiden hebben man-
daat van de leden en kunnen over het stemadvies na vaststelling daarvan 
ter verantwoording worden geroepen door het congres." Wel is de com-
missie van mening dat voor de talentencommissie een rol dient te worden 
vastgelegd bij de totstandkoming van het stemadvies. In het huishoudelijk 
reglement staat nu dat de lijsttrekker en partijvoorzitter zich bij het for-
muleren van hun stemadvies aan de leden kunnen laten adviseren, volgens 
Kohnstamm moet dit advies van de talentencommissie een verplichtend 
karakter krijgen. 81 
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De verwachting is dat het congres zonder veel discussie met deze aanbe- rond te zingen dal de Catshuisond 
veling en de daarbij behorende aanpassing van het huishoudelijk regie- VVD en het CDA is PVV-leider 
ment akkoord zal gaan. Maar er zijn door leden twee tegenvoorstellen gegaan met de maatregelen, maai 
ingediend. Het eerste is een amendement op het voorstel van het landelijk zijn handen er vanaf. Hij wil het to 
bestuur. Waar het landelijk bestuur voorstelt dal de lijsttrekker en partij- voor zijn rekening nemen. Dat bet 
voorzitter zich laten adviseren "door de door het Landelijk Bestuur be- die in 2010 is gevormd en waarsc] 
noemde talentencommissie", wordt in het amendement voorgesteld dal zij zomer. Het nieuws geeft het cong 
zich laten adviseren "door één of meer externe adviseurs, waaronder een ken van de Catshuisonderhandelir 
lid/de leden van de talentencommissie".82  Het bestuur adviseert dit amen- het D66-congres en met hun smai 
dement over te nemen. ontwikkelingen in Den Haag. In zi 

De regio Noord-Brabant heeft een veel verdergaand voorstel inge- uiteraard in het teken staat van de 
diend. De regio wil een einde maken aan de zware rol die de lijsttrekker partijleider Pechtold op de mislukte 
en de partijvoorzitter bij het stemadvies spelen en heeft een motie inge- 
diend waarin wordt gesteld dat "de invloedrijke rol" van de lijsttrekker en "Zeven weken geleden sloot het 
partijvoorzitter de ruimte voor de individuele leden om zelf de ljstvolg- ken van het Catshuis. Twee coali 
orde vast te stellen, teveel beperkt. De motie roept het partijbestuur op om een zware, financiële opgave: he 
op het volgende congres met een wijziging van de reglementen te komen, op orde en hoe zorgen we voor 
waarin de 'oude' stemadviescommissie (bestaande uit onafhankelijke fers over de Nederlandse econon 
leden) in ere wordt hersteld, waarbij dan wel een lid van de talentencom- ben geveegd. Hypotheekrenteafti 
missie wordt toegevoegd.  83  De motie wordt door het landelijk bestuur willen hervormen, zei Verhagen, 
ontraden, maar tijdens de discussie in de zaal spreekt Tweede Kamerlid slechte film ben beland. Daar ir 
Boris van der Ham, die altijd al tegen de huidige vorm van het stemadvies premier steeds beweerde - "uitv 
is geweest, zijn steun uit voor deze motie. regeer- en gedoogakkoord". Nee, 

Bij de stemming stemt een meerderheid voor de motie van de regio coalitie gesmeed. Zes onderhand 
Noord-Brabant. Daarmee lijkt een einde te komen aan het model waarbij onderhandelaar, van een vierde p 
de lijsttrekker en de partijvoorzitter het stemadvies opstellen. Maar als het spraken over veel meer dan een 
congres het hele pakket aan wijzigingsvoorstellen heeft besproken en met een nieuw kabinet geformeerd. \ 
grote meerderheid instemt met de voorgestelde wijzigingen van het huis- meerderheidscoalitie waarbij  PV-1  
houdelijk reglement, gebeurt dat inclusief de aanbeveling van de  commis-  veren: Rutte-11. De VVD koos op 
sic-Kohnstamm en het eerder genoemde amendement, die beide beogen met PVV en SGP. Het CDA koo 
het stemadvies door de lijsttrekker en de partijvoorzitter te behouden. Het van Wilders. Een slechte film, v 
congres heeft dus twee tegengestelde voorstellen aangenomen. De con- het doek valt. Wat een kostbare 
gresvoorzitters noch de besluitvormingscommissie lijken zich hiervan Wat een kostbare inschattingsfoi 
bewust. kompas heeft hem volledig in de 

Terwijl de democraten in Rotterdam congresseren, leggen de coalitie- Zeven weken hebben we gewa 
partijen VVD, CDA en PVV in het Catshuis de laatste hand aan een fors wrongen constructie van dit  rant  
aanvullend bezuinigingspakket, dat door de economische crisis noodzake- Welke boodschap krijgen menser 
lijk is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De onderhandelingen zen? Of hun huis maar niet verko 
duren al zeven weken. Een week eerder hebben de drie partijen een voor- land als een bang konijn in de kol 
lopig akkoord bereikt. Dat akkoord bestaat vooral uit een pakket aan be- ons, het is aan D66, om die lam 
zuinigingen, zonder de wezenlijke hervormingen waar D66 op aandringt zicht te bieden op die toekomst. A 
om de economie duurzaam op de rails te krijgen. In de loop van de  mid-  grote schuld door te schuiven naa 
dag begint in de wandelgangen van het D66-congres het bericht begint van 3 procent is nog maar het be 
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door het Landelijk Bestuur be-
t amendement voorgesteld dat zij 
xteme adviseurs, waaronder een 

2 Het bestuur adviseert dit amen- 

veel verdergaand voorstel inge-
n de zware rol die de lijsttrekker 
spelen en heeft een motie inge-

edrjke rol" van de lijsttrekker en 
duele leden om zelf de lij stvolg-
otie roept het partijbestuur op om 
ng van de reglementen te komen, 
e (bestaande uit onafhankelijke 
wel een lid van de talentenconi-

vordt door het landelijk bestuur 
.e zaal spreekt Tweede Kamerlid 
huidige vorm van het stemadvies 

ieid voor de motie van de regio 
te komen aan het model waarbij 

temadvies opstellen. Maar als het 
)orstellen heeft besproken en met 
estelde wijzigingen van het huis- 
f de aanbeveling van de  commis-

amendement, die beide beogen 
partijvoorzitter te behouden. Het 
oorstellen aangenomen. De con-
scommissie lijken zich hiervan 

congresseren, leggen de coalitie-
huis de laatste hand aan een fors 
de economische crisis noodzake-
te krijgen. De onderhandelingen 

hebben de drie partijen een voor-
aat vooral uit een pakket aan be-
)rmingen waar D66 op aandringt 

krijgen. In de loop van de mid-
D66-congres het bericht begint 

EEN NIEUWE FASE 

rond te zingen dat de Catshuisonderhandelingen zijn mislukt. Volgens de 
VVD en het CDA is PVV-leider Wilders op onderdelen telkens akkoord 
gegaan met de maatregelen, maar op het laatste moment Wilders trekt 
zijn handen er vanaf. Hij wil het totaalpakket aan extra bezuinigingen niet 
voor zijn rekening nemen. Dat betekent het einde van de 'gedoogcoalitie' 
die in 2010 is gevormd en waarschijnlijk vervroegde verkiezingen na de 
zomer. Het nieuws geeft het congres een vreemde wending. Het misluk-
ken van de Catshuisonderhandelingen gonst door de wandelgangen van 
het D66-congres en met hun smartphones volgen de congresgangers de 
ontwikkelingen in Den Haag. In zijn toespraak voor het partijcongres, die 
uiteraard in het teken staat van de hervormingsagenda van D66, reageert 
partijleider Pechtold op de mislukte Cathuisonderhandelingen: 

"Zeven weken geleden sloot het kabinet-Rufte zich op achter de hek-
ken van het Catshuis. Twee coalitiegenoten en hun gedoogpartner met 
een zware, financiële opgave: hoe brengen we de overheidsfinanciën 
op orde en hoe zorgen we voor economische groei? De sombere cij-
fers over de Nederlandse economie, leken de taboes van tafel te heb-
ben geveegd. Hypotheekrenteaftrek? Bespreekbaar, zei de VVD. Wij 
willen hervormen, zei Verhagen. Sindsdien voelt het alsof ik in een 
slechte film ben beland. Daar in het Catshuis werd niet - zoals de 
premier steeds beweerde - "uitvoering gegeven aan de afspraken in 
regeer- en gedoogakkoord". Nee, achter die hekken wordt een nieuwe 
coalitie gesmeed. Zes onderhandelaars, drie partijen plus een extra 
onderhandelaar, van een vierde partij op de achterbank van een auto - 
spraken over veel meer dan een financieel vraagstuk. Hier werd dus 
een nieuw kabinet geformeerd. Van VVD, CDA, PVV en SGP. Een 
meerderheidscoalitie waarbij PVV en SGP geen ministers zouden le-
veren: Rutte-Il. De VVD koos opnieuw van harte voor samenwerking 
met PVV en SGP. Het CDA koos opnieuw en nu voluit voor de PVV 
van Wilders. Een slechte film, waarvoor, - gelukkig dan - vandaag 
het doek valt. Wat een kostbare inschattingsfout van VVD en CDA. 
Wat een kostbare inschattingsfout van premier Rutte. Zijn politieke 
kompas heeft hem volledig in de steek gelaten! 

Zeven weken hebben we gewacht op het nieuwe akkoord. De ver-
wrongen constructie van dit rariteitenkabinet deed het ergste vrezen. 
Welke boodschap krijgen mensen die door de crisis hun baan verlie-
zen? Of hun huis maar niet verkocht krijgen? Al veel te lang staart dit 
land als een bang konijn in de koplampen van de toekomst. Het is aan 
ons, het is aan D66, om die lampen om te draaien en mensen weer 
zicht te bieden op die toekomst. Andere partijen vinden het sociaal een 
grote schuld door te schuiven naar toekomstige generaties. Een tekort 
van 3 procent is nog maar het begin. We moeten van drie naar twee 
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naar één naar nul. Dat is het doel! Wij draaien volgende week slechte geïsoleerd. Ons krediet verspee] 
kabinetsbezuinigingen terug. Wij laten de economie weer groeien, heeft VVD-leider Rutte een kosti 
maar groener dan dit kabinet. Wij zetten meer mensen aan het werk, kades in Europa, mislukte migrati 
Eenzijdig lasten verzwaren, daar doen wij niet aan mee. En het be- schofferingen van bevriende staat 
langrjkste: met onze keuzes verdelen wij de rekening over alle gene- te en Verhagen kosten ons econor 
raties. Wij slaan het spaarvarken van onze kinderen niet stuk, ook dwarsgezeten worden. En di 

Rutte-I was niet in beweging te krijgen. En Rutte  II  is in de kiem ge- demissionaire premier: wie kan ei 
smoord, in zijn eigen web verstrikt geraakt. Het zwarte pieten in de aflikken? Hervormen is geen boel 
coalitie is al volop begonnen. Voor mij staat nu voorop dat de Tweede een overtuiging, een mentaliteit. I 
Kamer het initiatief neemt. Wij zullen onze verantwoordelijkheid niet  broken.  Daarom is Nederland v 
ontlopen. En daarna: snel nieuwe verkiezingen! ik ben er klaar voor, staan we nu voor drastische maati 
jullie zijn er klaar voor, wij zijn er klaar voor, het land is er klaar ik, het is al veel te laat. Tegen het 
voor! Klaar voor een ambitieus hervormingskabinet. Wat zeg ik: het zeg ik: wegkijken kan niet meer, 
kabinet van de vooruitgang. ik ben klaar voor zo'n nieuw, 'krankzin- vooruitschuiven, dat kan niet mee 
nig avontuur'!" kracht. Wij hebben een verantwo 

komstige generaties. Daarom hel 
BEGROTINGSAKKOORD aan Europese afspraken. De begt 

met voeten getreden. Andere part 
Op maandag 23 april biedt premier Rutte de koningin het ontslag van alle grote schuld door te schuiven. Wi 
ministers en staatssecretarissen van zijn kabinet aan. Weer zullen er ver- ken. Niet omdat Bthssel het wil... 
vroegde verkiezingen worden gehouden. In de afgelopen tien jaar heeft len."84  
Nederland geen enkel volwaardig kabinet gehad dat de hele regeerperiode 
van vier jaar volmaakte. De verkiezingsdatum wordt vastgesteld op 12 Er komen weliswaar vervroegde v 
september. van de Catshuïsonderhandelingen 

In het Kamerdebat over de val van het kabinet, herhaalt D66-leider bezuinigingen, die noodzakelijk zi 
Pechtold dat hij de samenwerking van VVD, CDA en PVV een "onzalig 2013 op maximaal drie procent te I 
avontuur" vond. "Een onzalig avontuur, omdat het kabinet 'dwarsliggen' eisen. Omdat het kabinet-Rutte nu d 
tot handelsmerk maakte: anti-Europa, anti-rechtstaat, anti-buitenland en Tweede Kamer. Er moet vóór eind 
anti-buitenlanders. Een onzalig avontuur, omdat VVD en CDA hun her- datum een plan in Brussel moet w 
vormingsagenda opofferden voor de macht. Wat de PVV niet wilde, ge- scherpte tegenstellingen tussen het: 
beurde niet. En na anderhalf jaar had de gedoger er op een zaterdagoch- dreigt politieke verlamming. D66-le  
tend  ineens geen zin meer in. Verbazingwekkend vond ik de verbazing bij in het debat over de val van het kab 
VVD en CDA. Wie zich overlevert aan de grillen van een populist kan nemen. "Na de breuk in het Catsi 
het zich niet permitteren in spijkerbroek en gympies naar de onderhande- maakt niets meer klaar. En toen voni 
lingstafel te komen. Je staat zomaar in je pak genaaid!" Vooral premier dat wél kunnen. ik zei letterlijk: 'L 
Rutte krijgt harde verwijten van de D66'er: wat we wél kunnen, waar we elkaar 

De fractievoorzitters van D66, 
"De premier heeft gegokt en verloren. Een kostbare inschattingsfout. daarom meteen na de val van het k 
Een fatale misrekening. Zelden was een falend politiek kompas zo der Pechtold, Jolande Sap en Arie 
duur. Geen orde op zaken in het land, maar grote chaos. Groeiende heel verschillende partijen met in v 
staatsschuld, krimpende economie, stijgende werkloosheid, het con- ten, maar op financieel-economisch 
sumentenvertrouwen historisch laag. Brussel, de financiële markten en Op hun verzoek komen de financie 
de ratingbureaus kijken vandaag argwanend toe. In Europa staan we en ChristenUnie op dinsdagavond 
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draaien volgende week slechte geïsoleerd. Ons krediet verspeeld bij onze bondgenoten. Ook hier 
sn de economie weer groeien, heeft VVD-leider Rutte een kostbare inschattingsfout gemaakt. Blok- 
ten meer mensen aan het werk. kades in Europa, mislukte migratiemissies, verwerpelijke meidpunten, 

wij niet aan mee. En het be- schofferingen van bevriende staatshoofden. De rekening hiervan: Rut- 
wij de rekening over alle gene- te en Verhagen kosten ons economische groei. Een dwars land zal zelf 
nze kinderen niet stuk. ook dwarsgezeten worden. En dus heb ik maar een vraag aan deze 
en. En Rutte  II  is in de kiem ge- demissionaire premier: wie kan eigenlijk na anderhalf jaar z'n vingers 
eraakt. Het zwarte pieten in de aflikken? Hervormen is geen boekhouden. Hervormen is een houding 

staat nu voorop dat de Tweede een overtuiging, een mentaliteit. Daaraan heeft het VVD en CDA ont- 
onze verantwoordelijkheid niet  broken.  Daarom is Nederland vandaag onnodig kwetsbaar. Daarom 
iezingen! ik ben er klaar voor, staan we nu voor drastische maatregelen. Want de tijd dringt. Wat zeg 

klaar voor, het land is er klaar ik, het is al veel te laat. Tegen het behoudzuchtige blok in deze Kamer 
)rmingskabinet. Wat zeg ik: het zeg ik: wegkijken kan niet meer, uitstellen kan niet meer, nog langer 
aar voor zo'n nieuw, 'krankzin- vooruitschuiven, dat kan niet meer. Dit land heeft behoefte aan daad- 

kracht. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor de kansen van toe- 
komstige generaties. Daarom hebben we als uitgangspunt: voldoen 

KKOORD aan Europese afspraken. De begrotingsregels worden links en rechts 
met voeten getreden. Andere partijen vinden het blijkbaar sociaal een 

:è de koningin het ontslag van alle grote schuld door te schuiven. Wij houden ons aan onze eigen afspra- 
kabinet aan. Weer zullen er ver- ken. Niet omdat Brûssel het wil... Brussel wil het, omdat wij het wil- 

.1. In de afgelopen tien jaar heeft len."84  
et gehad dat de hele regeerperiode 
sdatum wordt vastgesteld op 12 Er komen weliswaar vervroegde verkiezingen, maar door het mislukken 

van de Catshuisonderhandelingen is er geen akkoord over aanvullende 
het kabinet, herhaalt 1366-leider bezuinigingen, die noodzakelijk zijn om het tekort op de begroting in 

VVD, CDA en PVV een "onzalig 2013 op maximaal drie procent te krijgen, zoals Europese afspraken ver- 
omdat het kabinet 'dwarsliggen eisen. Omdat het kabinet-Rutte nu demissionair is, ligt het initiatief bij de 

anti-rechtstaat, anti-buitenland en Tweede Kamer. Er moet vóór eind april een akkoord zijn omdat op die 
Ir, omdat VVD en CDA hun her- datum een plan in Brussel moet worden ingeleverd. Maar door de ver- 
acht. Wat de PVV niet wilde, ge- scherpte tegenstellingen tussen het kabinet en vooral de linkse oppositie, 
e gedoger er op een zaterdagoch- dreigt politieke verlamming. D66-leider Pechtold heeft de Tweede Kamer 
wekkend vond ik de verbazing bij in het debat over de val van het kabinet al opgeroepen om het initiatief te 
n de grillen van een populist kan nemen. "Na de breuk in het Catshuis, dachten de mensen, de politiek 

en gympies naar de onderhande- maakt niets meer klaar. En toen vond ik het belangrijk te laten zien dat we 
je pak genaaid!" Vooral premier dat wél kunnen. ik zei letterlijk: 'Laten we de komende dagen laten zien 

'er: wat we wél kunnen, waar we elkaar wél kunnen vinden. -85 

De fractievoorzitters van D66, GroenLinks en ChristenUnie nemen 
Een kostbare inschattingsfout. daarom meteen na de val van het kabinet contact met elkaar op. Alexan- 

een falend politiek kompas zo der Pechtold, Jolande Sap en Arie  Slob  zijn de politiek leiders van drie 
d, maar grote chaos. Groeiende heel verschillende partijen met in veel opzichten uiteenlopende standpun- 
ijgende werkloosheid, het con- ten, maar op financieel-economisch terrein kunnen ze elkaar goed vinden. 
russel, de financiële markten en Op hun verzoek komen de financieel specialisten van D66, GroenLinks 

vanend toe. In Europa staan we en ChristenUnie op dinsdagavond 24 april bij elkaar op de kamer van 
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D66-Kamerlid Wouter Koolmees, voormalig hoofd begrotingsbeleid van drie oppositiepartijen het initiatie: 
het Ministerie van Financiën. Al snel wordt duidelijk dat D66, Groen- een gevallen kabinet tot een akkoc 
Links en ChristenUnie de partijen zijn die bereid zijn om maatregelen te staan dat ze daar in twee dagen in 
nemen om de moeilijke problemen met de overheidsfinanciën op te los- wel aangeduid als 'lenteakkoord' 
sen. De drie nemen ook contact op met de PvdA, ook oppositiepartij, akkoord'), is een knap staaltje Pol 
maar dat contact verloopt vanaf het begin moeizaam. In tegenstelling tot ken politieke partijen laten zien  hi  
D66, GroenLinks en ChristenUnie vindt de PvdA het niet belangrijk om het oplossen van de financiële c 
het begrotingstekort terug te brengen tot drie procent. Ook zijn de soci- partijen de afspraken enkele mat 
aaldemocraten tegen verhoging van de AOW-leeftijd, tegen de nullijn stellen. 
voor ambtenaren en tegen verhoging van de BTW. D66, GroenLinks en De val van het kabinet en h 
ChristenUnie merken dat de PvdA de gesprekken over de begroting al- zetten de politieke verhoudingen 
leen op haar eigen voorwaarden wil voeren, in plaats van dat ze wil mee- voor kort het kabinet in het zadel 
denken en meebewegen. Met haar blokkades zet de PvdA zich al snel debat over het begrotingsakkoord 
buitenspel. de SP en PvdA staan buitenspel. 1 

Op woensdag en donderdag vindt koortsachtig overleg plaats tussen liezer van de week". Volgens de 1 
de fractievoorzitters en hun financieel specialisten om te kijken of er een zelf als potentiële coalitiegenoot S( 
akkoord over de begroting van 2013 mogelijk is. Ook minister van Finan- naar andere partijen heeft weten I 
ciën De Jager wordt betrokken bij de gesprekken, die merendeels plaats- de partijen die in 2011 een politiel 
vinden in de fractiekamer van D66. Premier Rutte is de grote afwezige. vincie Kunduz mogelijk heeft  get  
Het is onderhandelen onder hoge druk: de partijen proberen in twee dagen gedoogpartners in zeven weken i 
te doen wat VVD, CDA en PVV in zeven weken niet is gelukt. Welke Links, ChristenUnie, VVD en CD 
onderdelen van het Catshuisakkoord krijgen steun, welke aanvullende krant na de totstandkoming van h 
eisen hebben die drie oppositiepartijen en welke maatregelen van het kracht getoond, zelden waren pan 
kabinet moeten worden teruggedraaid? Maatregelen die jarenlang taboe w 

Na twee dagen onderhandelen lukt het D66, GroenLinks en Christen- renteaftrek en het ontslagrecht, zijn 
Unie om met VVD en CDA een akkoord te sluiten over miljardenbezui- En daarmee heeft D66 een  opt  
nigingen. Het hoge btw-tarief gaat omhoog van 19% naar 21%, de loon- hervormingsvoorstellen in het akk 
belasting gaat omlaag, nieuwe hypotheken moeten verplicht worden afge- renteaftrek, de verhoging van de Al 
lost om de rente aftrekbaar te laten zijn, het reiskostenforfait gaat omlaag, ontslagrecht, aanpassing van de W 
de lonen van ambtenaren (met uitzondering van die in de zorg) worden de democraten al jaren bepleiten. 
twee jaar bevroren, de accijns op alcohol, tabak en frisdrank gaat om- land er voor staat, heb ik een duide 
hoog, de belastingschijven worden eenmalig niet geïndexeerd voor infla- het Kamerdebat naar aanleiding v  
tie,  op de zorgkosten wordt bezuinigd (onder andere door verhoging van vormingen om Nederland echt voc 
het eigen risico), de AOW-leeftijd gaat al vanaf 2013 geleidelijk omhoog nigingen terugdraaien, de economi 
en werkgevers moeten de eerste zes maanden de WW-uitkering betalen. dit kabinet, meer mensen aan het 
Ook wordt in het akkoord een aantal omstreden bezuinigingen van het het kabinet en het belangrijkste: 
kabinet-Rutte teruggedraaid: de bezuinigingen op persoonsgebonden generaties. En dus: voldoen aan Ei 
budget, het passend onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Ook het wil, maar omdat wij dat willen. 
wordt de voorgenomen verhoging van de griffierechten wordt terugge- den met het akkoord over de begrot 
draaid. Per saldo resulteert dit in een begrotingstekort van drie procent in 
2013. "De tijd was kort, de opgave gr( 

Het is een historisch akkoord. "Baanbrekend", "ongekend", zo luiden bleek nog groter. Met steun van 
de commentaren.  86  Niet eerder in de parlementaire geschiedenis namen GroenLinks en ChristenUnie heel 
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rialig hoofd begrotingsbeleid van drie oppositiepartijen het initiatief om samen met de coalitiepartijen van 
vordt duidelijk dat D66, Groen- een gevallen kabinet tot een akkoord over de rijksbegroting te komen, laat  
lie  bereid zijn om maatregelen te staan dat ze daar in twee dagen in slaagden. Het 'begrotingsakkoord' (ook 
de overheidsfinanciën op te los- wel aangeduid als 'lenteakkoord', 'wandelgangenakkoord' of 'bliksem- 

et de PvdA, ook oppositiepartij, akkoord'), is een knap staaltje politiek leiderschap, waarin de vijf betrok- 
in moeizaam. In tegenstelling tot ken politieke partijen laten zien hun verantwoordelijkheid te nemen voor 
t de PvdA het niet belangrijk om het oplossen van de financiële crisis - nog niet wetende dat sommige 
t drie procent. Ook zijn de soci- partijen de afspraken enkele maanden later alweer ter discussie zullen 
AOW-leeftijd, tegen de nullijn stellen. 

tn de BTW. D66, GroenLinks en De val van het kabinet en het daarop volgende begrotingsakkoord 
gesprekken over de begroting al- zetten de politieke verhoudingen op z'n kop. De PVV en SGP, die tot 
ren, in plaats van dat ze wil mee- voor kort het kabinet in het zadel hielden, zijn hun invloed kwijt. In het 
ckades zet de PvdA zich al snel debat over het begrotingsakkoord wordt Wilders volledig genegeerd. Ook 

de SP en PvdA staan buitenspel. De Volkskrant noemt de PvdA "de ver- 
:oortsachtig overleg plaats tussen liezer van de week". Volgens de krant heeft PvdA-leider Samsom "zich- 
pecialisten om te kijken of er een zelf als potentiële coalitiegenoot schade berokkend" omdat hij "geen brug 
gelijk is. Ook minister van Finan- naar andere partijen heeft weten te slaan".  87  De 'Kunduz-coalitie' (naar 
sprekken, die merendeels plaats- de partijen die in 2011 een politietrainingsmissie naar de Afghaanse pro- 
mier Rutte is de grote afwezige. vincie Kunduz mogelijk heeft gemaakt) wordt alom geprezen. "Wat de 

le partijen proberen in twee dagen gedoogpartners in zeven weken niet klaarspeelden, lukte D66, Groen- 
tven weken niet is gelukt. Welke Links, ChristenUnie, VVD en CDA in anderhalve dag", schrijft de Volks- 
jij gen steun, welke aanvullende krant na de totstandkoming van het akkoord. "Zelden werd zoveel daad- 
i en welke maatregelen van het kracht getoond, zelden waren partijen zo snel bereid tot compromissen. 

Maatregelen die jarenlang taboe waren, zoals de aanpak van hypotheek- 
iet D66, GroenLinks en Christen- renteaftrek en het ontslagrecht, zijn in luttele uren genomen. „88  
rd  te sluiten over miljardenbezui- En daarmee heeft D66 een opmerkelijke hoeveelheid van haar eigen 
oog van 19% naar 21%, de loon- hervormingsvoorstellen in het akkoord weten te krijgen: de hypotheek- 
:en moeten verplicht worden afge- renteaftrek, de verhoging van de AOW per direct, de versoepeling van het 
het reiskostenforfait gaat omlaag, ontslagrecht, aanpassing van de WW, het zijn allemaal hervormingen die 
-ring van die in de zorg) worden de democraten al jaren bepleiten. "Al sinds we weten hoe somber ons 
hol, tabak en frisdrank gaat om-  land er voor staat, heb ik een duidelijk doel", zegt Pechtold op 26 april in 
nalig niet geïndexeerd voor infla- het Kamerdebat naar aanleiding van het begrotingsakkoord. "Meer her- 
:onder andere door verhoging van vormingen om Nederland echt vooruit te brengen, slechte kabinetsbezui- 
al vanaf 2013 geleidelijk omhoog nigingen terugdraaien, de economie weer laten groeien, maar groener dan 
aanden de WW-uitkering betalen. dit kabinet, meer mensen aan het werk, minder lastenverzwaringen dan 
omstreden bezuinigingen van het het kabinet en het belangrijkste: de rekening eerlijk verdelen over alle 
tinigingen op persoonsgebonden generaties. En dus: voldoen aan Europese afspraken. Niet omdat Brussel 
ntwikkelingssamenwerking. Ook het wil, maar omdat wij dat willen." De D66-leider toont zich zeer tevre- 
de griffierechten wordt terugge- den met het akkoord over de begroting: 
grotingstekort van drie procent in 

"De tijd was kort, de opgave groot, maar de wil om  emit  te komen 
Librekend", "ongekend", zo luiden bleek nog groter. Met steun van een constructieve oppositie van D66, 
)arlementalre geschiedenis namen GroenLinks en ChristenUnie heeft een meerderheid in de Kamer  bin- 

395 



LANGS DE AFGROND EEN N 

nen 48 uur bereikt dat 2012 geen verloren jaar wordt. In 48 uur is be- tende Tweede Kamerleden heeft 
sproken en beklonken waar vijfjaar lang een taboe op rustte. Een ste- nieuw kandidaat gesteld. De ove 
vig hervormingsakkoord om Nederland sterker uit de crisis te laten eerste dertien op de kandidatenlij 
komen. Dit pakket - waarin veel ambities van D66 verwezenlijkt schuivingen plaatsgevonden. 
worden - kan het begin zijn van herstel van vertrouwen. Het vertrou- Op de tweede plaats van de kr 
wen van mensen en bedrijven in onze economie, het vertrouwen van ven. In 2010 stond zij nog zeven 
Europa en de financiële markt en in de Nederlandse overheid en het afgelopen twee jaar ontwikkeld t 
belangrijkste: het vertrouwen van mensen in de politiek. Omdat zij nu twee jaar achter elkaar uitgeroep 
hebben gezien dat er wél politici zijn die de moed hebben hun partij- plaats staat financieel specialist 
belang te overstijgen. plaats acht stond en een belangrijl 

Dit pakket vraagt opofferingsgezindheid van partijen. Maar nog het Lenteakkoord. Vierde is Kam 
meer van al die mensen die wij vragen hun bijdrage te leveren. Maar pagneleider is en in 2010 op plaa 
ik durf dat te doen. Omdat er zoveel op het spel staat. En omdat er zo- verrassende nieuwkomer: Vera Be 
veel tegenover staat. Het terugdraaien van slechte bezuinigingen. Op vereniging COC. Na Boris Dittric 
passend onderwijs, het persoonsgebonden budget, op de Geestelijke Bergkamp opnieuw een promineni 
Gezondheidszorg op cultuur, natuur, openbaar vervoer en de toegang Tweede Kamerfractie. Na Kamer 
tot de rechter, de griffierechten. En ontwikkelingssamenwerking blijft van de kandidatenlijst, volgt op 
op niveau. Met dit akkoord gaan we het land hervormen, vanuit het Paul van Meenen, onderwijsbest 
politieke midden. Een forse stap zetten met de hervormingen die ik al Leiden. Steven van Wijenberg, d 
jaren wil. Mensen krijgen zekerheid dankzij hervorming van de wo- Zaken, is de derde nieuwkomer in 
ningmarkt. Iemand die z'n baan verliest, kan straks sneller weer aan ns Magda Bemdsen, die in 2010 n 
de slag dankzij een modem ontslagrecht. We gaan langer werken. Niet stond, staat deze keer op nummer 
pas in 2020, maar al geleidelijk vanaf volgend jaar. We vergroenen de (zij stond in 2010 op plaats zes' 
economie. De vervuiler betaalt. En de inkomstenbelasting gaat om- Sjoerd Sjoerdsma, gevolgd door d 
laag, zodat werken beter loont. En onder de streep: minder lasten dan op twaalf en Fatma Koser Kaya 01 
in het Catshuisakkoord. op plaats veertien, fractievoorzitte 

Dit akkoord zet Nederland na jaren van stilstand weer in z'n vooruit. completeert de top-vijftien van de 
Begin september zal de kiezer spreken. De keuze is helder: vallen we Vervolgens krijgen de leden in 
terug in een politieke patstelling of komt er een hervormingskabinet, om de concept-kandidatenlijst te i 
een kabinet van de vooruitgang. Dat er zonder D66 nooit zal komen. rechtigde leden brengen 5.588 lede 

Tot slot permitteer ik mij een persoonlijke noot: Collega's, het wa- de intemetstemming bekend wo 
ren twee fantastische dagen! 1,89 kandidatenlijst vrijwel ongewijzi 

Dijkstra stijgt een plaats (van ti 
KANDIDATENLIJST Berndsen. Veruit het grootste deel 

Pechtold en Van Engelshoven ge 
Op 22 juni presenteert partijvoorzitter Van Engelshoven de kandidaten- mand voldoende persoonlijke voo 
lijst van D66 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het is een sen te stijgen. 
door Van Engelshoven, fractievoorzitter Pechtold en de voorzitter van de 
talentencommissie Rudi Nieuwenhoven samengestelde advieslijst, waar EN NU 

de leden van de partij nog verschuivingen in kunnen aanbrengen. De 
nummer één-positie op de lijst is geen verrassing. Alexander Pechtold is Een dag nadat de kandidatenlijst 1 
voor de derde keer de lijsttrekker van de democraten. Hij was de enige mocraten hun verkiezingsprogrami 
kandidaat en is eerder al via een intemetstemming gekozen. Van de zit- naar een welvarende, duurzame t 
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ren jaar wordt. In 48 uur is be- tende Tweede Kamerleden heeft alleen Boris van der Ham zich niet op- 
ng een taboe op rustte. Een ste- nieuw kandidaat gesteld. De overige Kamerleden staan allemaal bij de  
id  sterker uit de crisis te laten eerste dertien op de kandidatenlijst, maar er hebben wel opvallende ver- 
nbities van D66 verwezenlijkt schuivingen plaatsgevonden. 
ei van vertrouwen. Het vertrou- Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat Stientje van Veldho- 
economie, het vertrouwen van ven. In 2010 stond zij nog zevende op de lijst, maar ze heeft zich in de 

Ie Nederlandse overheid en het afgelopen twee jaar ontwikkeld tot één van de gezichten van D66 en is 
sen in de politiek. Omdat zij nu twee jaar achter elkaar uitgeroepen tot 'groenste politicus'. Op de derde 
die de moed hebben hun partij- plaats staat financieel specialist Wouter Koolmees, die in 2010 nog op 

plaats acht stond en een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van 
dheid van partijen. Maar nog het Lenteakkoord. Vierde is Kamerlid Kees Verhoeven, die tevens  cam- 
n hun bijdrage te leveren. Maar pagneleider is en in 2010 op plaats negen stond. Op plaats vijf staat een 
p het spel staat. En omdat er zo- verrassende nieuwkomer: Vera Bergkamp, voorzitter van homobelangen- 
van slechte bezuinigingen. Op vereniging COC. Na Boris Dittrich en Boris van der Ham krijgt D66 met 

riden budget, op de Geestelijke Bergkamp Opnieuw een prominente voorvechter van homobelangen in de 
)penbaar vervoer en de toegang Tweede Kamerfractie. Na Kamerlid Gerard Schouw op de zesde plaats 
twikkelingssamenwerking blijft van de kandidatenlijst, volgt op plaats zeven een andere nieuwkomer: 
het land hervormen, vanuit het Paul van Meenen, onderwijsbestuurder en fractievoorzitter van D66 in 

met de hervormingen die ik al Leiden. Steven van Wijenberg, directeur op het Ministerie van Sociale 
lankzij hervorming van de WO- Zaken, is de derde nieuwkomer in de top-tien. Kamerlid en fractiesecreta- 
est, kan straks sneller weer aan ns Magda Bemdsen, die in 2010 nog op plaats drie van de kandidatenlijst  
ht.  We gaan langer werken. Niet stond, staat deze keer op nummer negen,  Pia  Dijkstra staat op plaats tien 
volgend jaar. We vergroenen de (zij stond in 2010 op plaats zestien). Op plaats elf staat nieuwkomer 
le inkomstenbelasting gaat om- Sjoerd Sjoerdsma, gevolgd door de zittende Kamerleden Wassila'Hachchi 
der de streep: minder lasten dan op twaalf en Fatma Koser Kaya op dertien. Rechter Judith Swinkels staat 

op plaats veertien, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam Salima Belhaj  
ran  stilstand weer in z'n vooruit. completeert de top-vijftien van de lijst. 
i. De keuze is helder: vallen we Vervolgens krijgen de leden in een intemetstemming de mogelijkheid 
omt er een hervormingskabinet, om de concept-kandidatenlijst te wijzigen. Van de bijna 22.000 stemge- 
zonder D66 nooit zal komen. rechtigde leden brengen 5.588 leden (25%) hun stem uit.  90  Als uitslag van 

onlijke noot: Collega's, het wa- de internetstemming bekend wordt, blijkt dat de leden de concept- 
kandidatenlijst vrijwel ongewijzigd hebben overgenomen. Alleen  Pia  
Dijkstra stijgt een plaats (van tien naar negen) ten koste van Magda 

LIJST Berndsen. Veruit het grootste deel van de leden heeft het stemadvies van 
Pechtold en Van Engelshoven gevolgd, want behalve Dijkstra haalt nie- 

Van Engelshoven de kandidaten- mand voldoende persoonlijke voorkeursstemmen om een of meer plaat- 
Le Kamerverkiezingen. Het is een sen te stijgen. 
r Pechtold en de voorzitter van de 

samengestelde advieslijst, waar EN NU VOORUIT 

ingen in kunnen aanbrengen. De 
verrassing. Alexander Pechtold is Een dag nadat de kandidatenlijst bekend is gemaakt, presenteren de de- 
de democraten. Hij was de enige mocraten hun verkiezingsprogramma, dat de titel 'En nu vooruit. Op weg 
ietstemming gekozen. Van de zit- naar een welvarende, duurzame toekomst' heeft gekregen. Een titel die 
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kernachtig aangeeft waar de komende verkiezingen wat D66 betreft over heid en economische flexibiliteit. 
gaan: na "jaren van stilstand" moet Nederland weer vooruit. Het pro- welvaart van morgen. D66 heeft 
gramma wordt gepresenteerd en toegelicht door Hans Wijers, die een kansen te laten pakken." Die  ages  
belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het programma, innovatie en toptalent, het stimule 
dat door de vervroegde verkiezingen noodgedwongen in korte tijd ge- deren van regeldruk, het stimulere 
schreven moest worden. In de inleiding van het programma schrijven zoals Brazilië, India en China, h 
Wijers en de voorzitter van de programmacommissie Marty Smits met geleidelijke uitbreiding van de wc 
welk oogmerk het programma is geschreven: "D66 wil de stem zijn van D66, in lijn met eerdere verkiezing 
die Nederlanders die vinden dat we ons land verder moeten uitbouwen tot van de arbeidsmarkt, om, zoals z 
een toonaangevend, internationaal georiënteerd centrum van economische kerheid te komen. "We willen de 1 
en culturele activiteiten. Een land van sociale samenhang en een hoge kant staan en mensen die meedoer 
kwaliteit van leven en natuur. Gerealiseerd in een klimaat van ontplooi-. staan, hebben nu te weinig kans or 
ing, ruimte en vrijheid. Een land dat daardoor een bron van inspiratie is slagrecht maakt het vaste contrac 
voor onszelf en de rest van de wereld." meer kansen, juist voor diegenen 

Door de financieel-economische crisis en almaar stijgende overheids- beidsmarkt, zoals jongeren." D66 
uitgaven zijn bezuinigingen volgens de democraten onvermijdelijk. "We dan in het Lenteakkoord is afgespr 
praten nu al jaren over bezuinigingen, maar we geven gewoon elk jaar programma uit 2010: geleidelijk na 
weer meer geld uit. ( ... ) Elk jaar geven we 18 miljard meer uit dan we Maar zoals de ondertitel van 
binnenkrijgen. ( ... ) Dat kan zo niet langer, een koersverandering is hard dient de beoogde groei wel duur 
nodig. Niemand kan oneindig meer uit blijven geven dan er binnenkomt." hervormingen die door de financie 
De democraten willen dan ook dat de overheidsfinanciën op orde worden geworden, als kans om ook een om 
gebracht: in 2013 mag het tekort in lijn met de Europese afspraken 2050 zijn er 9 miljard mensen or 
maximaal drie procent bedragen en in 2017 moet sprake zijn van een bestaan willen bieden, binnen de 
structureel begrotingsevenwicht. "Gewoon niet meer uitgeven dan er energie, voedsel en grondstoffen 
binnenkomt. Niet op de pof leven. Zo moet het thuis, zo moet het bij de meer raken. ( ... ) Nu is het momei 
overheid." Maar de democraten willen niet alleen maar bezuinigen. "Dat slaan. De weg naar een economie 
blijkt steeds weer te leiden tot korte termijn beleid en onproductief snij- wereld. Weg van een verouderd 
den. D66 wil sturen op de kwaliteit van de publieke financiën. Wij gelo- branden, verbruiken en verteren, 
ven in een slimme mix van hervormen, investeren en bezuinigen" (een hoogwaardig hergebruik, waarin 
drieslag die in 2010 de kern van de mislukte paars-plus-coalitie vormde, planeet levert in een eindeloze cirl 
zie hoofdstuk 7). Op die manier hopen de democraten "de randvoorwaar- volgens de democraten hopeloos a 
den voor een welvarende en duurzame toekomst van Nederland te  realise-  er tal van kansen en mogelijkhed 
ren." duurzaamheid centraal stelt, regels 

D66 legt in haar programma veel nadruk op economische groei. De innovatie "zodat Nederland de Sc] 
democraten zien groei van de economie als "de beste manier is om de met een ecologische voetafdruk p; 
overheidsfinanciën op orde te brengen". Bovendien, zo redeneren de aan de horizon is een Europa dat 
democraten, zorgt groei voor "dynamiek en vernieuwing": "Groei zorgt elektriciteitsvraag kan voorzien. D 
voor nieuwe banen. Groei is de zuurstof van onze samenleving. Duurza- net een nationaal energieplan voor 
me groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. ( ... ) We komen al- en een duidelijk pad naar onze am] 
leen uit de huidige stilstand door doelgericht, vastbesloten en in hoog len "nieuwe bindende intematiom 
tempo ruimte te creëren voor nieuwe groei. Met investeringen in onder- opkomende economieën in meedra 
wijs als de motor." De democraten spreken van een "strijd om groei", die bruik moeten worden gestimuleerd 
draait om "flexibel en hoogwaardig talent, ondernemerschap, duurzaam-  fen  moeten worden afgebouwd. Oc 
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heid en economische flexibiliteit. Deze pijlers vormen de kern van de 
welvaart van morgen. D66 heeft een groeiagenda om Nederland deze 
kansen te laten pakken." Die agenda omvat onder meer investeringen in 
innovatie en toptalent, het stimuleren van ondernemerschap, het vermin-
deren van regeldruk, het stimuleren van handel met opkomende markten 
zoals Brazilië, India en China, het verlagen de inkomstenbelasting en 
geleidelijke uitbreiding van de werkweek naar veertig uur. Verder blijft 
D66, in lijn met eerdere verkiezingsprogramma's, hameren op hervorming 
van de arbeidsmarkt, om, zoals ze zelf zeggen, van baan- naar werkze-
kerheid te komen. "We willen de tweedeling tussen mensen die langs de 
kant staan en mensen die meedoen verkleinen. Mensen die langs de kant 
staan, hebben nu te weinig kans op een baan. Modernisering van het ont-
slagrecht maakt het vaste contract weer aantrekkelijk. Zo scheppen we 
meer kansen, juist voor diegenen met een zwakkere positie op de ar-
beidsmarkt, zoals jongeren." D66 wil de AOW-leeftijd sneller verhogen 
dan in het Lenteakkoord is afgesproken en sneller dan in het verkiezings-
programma uit 2010: geleidelijk naar 67 jaar in 2021. 

Maar zoals de ondertitel van het verkiezingsprogramma aangeeft, 
dient de beoogde groei wel duurzaam te zijn. De democraten zien de 
hervormingen die door de financieel-economische crisis noodzakelijk zijn 
geworden, als kans om ook een omslag naar verduurzaming te maken. "In 
2050 zijn er 9 miljard mensen op de wereld die we een menswaardig 
bestaan willen bieden, binnen de grenzen van één planeet. Schaarste van 
energie, voedsel en grondstoffen zullen ons de komende jaren meer en 
meer raken. ( ... ) Nu is het moment om definitief een andere weg in te 
slaan. De weg naar een economie die past binnen de grenzen van onze 
wereld. Weg van een verouderd economisch model gebaseerd op ver-
branden, verbruiken en verteren, op naar een economie gebaseerd op 
hoogwaardig hergebruik, waarin de natuurlijke hulpbronnen die onze 
planeet levert in een eindeloze cirkel worden gebruikt." Nederland loopt 
volgens de democraten hopeloos achter wat betreft duurzaamheid, terwijl 
er tal van kansen en mogelijkheden zijn. D66 wil dat de overheid die 
duurzaamheid centraal stelt, regels vereenvoudigt, barrières wegneemt en 
innovatie "zodat Nederland de schoonste economie van Europa wordt, 
met een ecologische voetafdruk passend bij onze omvang". "Onze stip 
aan de horizon is een Europa dat in 2050 geheel duurzaam in de eigen 
elektriciteitsvraag kan voorzien. Daarom wil D66 van het komende kabi-
net een nationaal energieplan voor 2020, met concrete, meetbare doelen 
en een duidelijk pad naar onze ambities voor 2050." De democraten wil-
len "nieuwe bindende internationale klimaatafspraken, waar alle grote 
opkomende economieën in meedraaien". Duurzaam produceren en herge-
bruik moeten worden gestimuleerd en subsidies voor fossiele brandstof-
fen moeten worden afgebouwd. Ook de ontwikkeling van duurzame bio- 

399 



LANGS DE AFGROND EEN N 

brandstoffen moet worden gestimuleerd ("waarbij de groei van het ge- 
bruik niet ten koste gaat van voedselgewassen of het tropisch regen- De financiële crisis die Europa ir 
woud"), de subsidie op duurzame energie moet worden verdubbeld, het mocraten "niet door te veel, ma 
moet eenvoudiger worden om zelf energie op te wekken en er moet veel volgens D66 verre van volmaakt 
meer energie worden bespaard. Om te zorgen dat "groen ondernemen, voor minder, maar voor een béte 
investeren en consumeren" eerder loont, moeten de mogelijkheden voor democratie en minder  bureaucrat  
belastingaftrek voor investeringen in energiebesparingen en milieu- Eurozone ondermijnen in de toek 
investeringen worden vergroot. Het principe 'de vervuiler betaalt' moet de financiële sector Europees w 
consistenter worden gehanteerd, onder meer door vlees onder het hoge depositogarantiestelsel komen, ve 
Btw-tarief te brengen en autogebruik in plaats van het bezit te belasten. een noodfonds dat kan worden in 

Door de economische crisis en de problemen in de Eurozone is 'Euro- vallen. Ook zijn "harde begroting 
pa' in het brandpunt van het politieke debat beland. De verkiezingen op zich niet aan die afspraken houde 
12 september zullen dan ook voor een belangrijk deel in het teken van pleiten voor "een echte politieke i 
Europa staan. Wat D66 betreft is de keuze helder: "Nederland kan drie zen Europese president. Verder ni 
dingen doen. Weglopen voor Europa, doorgaan met pappen en nathou- de Europese Unie worden vergr 
den, of Europa aanpakken en verbeteren." De democraten kiezen uiter- Europees Parlement worden uitg 
aard voor dat laatste, met als ultieme doel: een "slagvaardig federaal Eu- zingen van het Europees Parlei 
ropa". stemmen. 

Uiteraard pleiten de democrai 
"Onze vrede, veiligheid en welvaart hebben we voor een belangrijk gramma voor hervormingen die ir 
deel te danken aan Europese integratie. ( ... ) In de afgelopen 60 jaar is transparant en meer democratisch 
Nederland, door Europese integratie, tot in de haarvaten verbonden moeten worden samengevoegd 
geraakt met de andere lidstaten van de Europese Unie. Europa is geen 'landsdelen' en er moeten minder 
toekomstdroom, maar een dagelijkse werkelijkheid. Nu moeten we het men. Om de parlementaire contri 
beste maken van deze werkelijkheid. Stap voor stap heeft het Neder- instrumenten van de Tweede Kam 
landse parlement daar voor gekozen. Niet gedwongen, maar vanuit de programma is de oude D66-wens 
overtuiging dat Nederland beter af is als de landen van het Europese tussen kiezer en gekozene' te ven 
continent samen de weg naar duurzame vooruitgang en vrede bewan- nu versterken door op alle niveal 
delen. Wij zijn ervan overtuigd dat Europa onmisbaar is voor een wel- ders in te voeren die hun eigen kal 
varende toekomst. In een wereld waarin continenten,  in plaats van sta- ten burgers op alle niveaus in ee 
ten de dienst uitmaken en uitdagingen zoals veiligheid, milieu en im- besluitvorming en moet de mogeli 
migratie landsgrenzen overschrijden, is het cruciaal dat Europa sa- renda besluiten terug te draaien. 
menwerkt. Door onderlinge relaties, verbondenheid, begrip en ver- willen afschaffen, was al bekend, 
draagzaamheid vormt Europese integratie een waarborg voor vrede, pas kan na invoering van constitu 
Juist ook voor Nederland is Europese samenwerking een zegening. hoofd geen deel meer uitmaakt v 
Geen land is voor zijn veiligheid, zijn politieke gewicht in de wereld geen rol heeft bij kabinetsforma 
en zijn economische welvaart zo afhankelijk van dialoog, goede ver- maken om de grondwet te wijzige 
houdingen en samenwerking met de omringende landen. ( ... ) Het is heden als het non-discriminatieb 
tijd dat we in niet mis te verstane woorden kiezen vóór Europa en 'wij ting" moeten van herziening wor6 
versus zij'-denken achter ons laten. Nederland zou daarbij voorop Andere voorstellen in het niet 
moeten lopen en niet, zoals nu, steeds net te laat toch meedoen. ( ... ) mocraten betreffen onder meer tw 
Het Nederland dat wij voor ogen hebben kan alleen ontwikkeld wor- derwijs, verdere hervorming van 
den in een sterk, veilig en welvarend Europa." tingsakkoord, nieuwe stappen o 
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De financiële crisis die Europa in zijn greep houdt, komt volgens de de-
mocraten "niet door te veel, maar door te weinig integratie". Europa is 
volgens D66 verre van volmaakt en de democraten pleiten dan ook niet 
voor minder, maar voor een béter Europa. Er is "meer slagkracht, meer 
democratie en minder bureaucratie" nodig. Om financiële crises die de 
Eurozone ondermijnen in de toekomst te voorkomen moet het toezicht op 
de financiële sector Europees worden geregeld, er moet één Europees 
depositogarantiestelsel komen, verplichte grotere buffers voor banken en 
een noodfonds dat kan worden ingezet als Europese banken dreigen om te 
vallen. Ook zijn "harde begrotingsafspraken" nodig en moeten landen die 
zich niet aan die afspraken houden, worden gecorrigeerd. De democraten 
pleiten voor "een echte politieke unie", met een door de bevolking geko-
zen Europese president. Verder moet de bestuurlijke transparantie binnen 
de Europese Unie worden vergroot, moeten de bevoegdheden van het 
Europees Parlement worden uitgebreid en moeten mensen bij de verkie-
zingen van het Europees Parlement op transnationale lijsten kunnen 
stemmen. 

Uiteraard pleiten de democraten ook in het nieuwe verkiezingspro-
gramma voor hervormingen die moeten leiden tot "een meer slagvaardig, 
transparant en meer democratisch bestuur". Provincies en waterschappen 
moeten worden samengevoegd en omgevormd tot een kleiner aantal 
'landsdelen' en er moeten minder, grotere en krachtigere gemeenten ko-
men. Om de parlementaire controle te verbeteren wil D66 de controle-
instrumenten van de Tweede Kamer versterken. Opvallend afwezig in het 
programma is de oude D66-wens om met een ander kiesstelsel de 'band 
tussen kiezer en gekozene' te versterken. Die band willen de democraten 
nu versterken door op alle niveaus door de bevolking gekozen bestuur-
ders in te voeren die hun eigen kabinet of college samenstellen. Ook moe-
ten burgers op alle niveaus in een vroeg stadium worden betrokken bij 
besluitvorming en moet de mogelijkheid bestaan om via correctieve refe-
renda besluiten terug te draaien. Dat de democraten de Eerste Kamer 
willen afschaffen, was al bekend, maar daaraan is nu toegevoegd dat dat 
pas kan na invoering van constitutionele toetsing. D66 wil dat het staats-
hoofd geen deel meer uitmaakt van de regering en de Raad van State en 
geen rol heeft bij kabinetsformaties. Verder wil D66 het eenvoudiger 
maken om de grondwet te wijzigen, maar "fundamentele burgerlijke vrij-
heden als het non-discriminatiebeginsel en de vrijheid van meningsui-
ting" moeten van herziening worden uitgesloten. 91 

Andere voorstellen in het nieuwe verkiezingsprogramma van de de-
mocraten betreffen onder meer twee miljard aan investeringen in het on-
derwijs, verdere hervorming van de hypotheekrenteaftrek dan in begro-
tingsakkoord, nieuwe stappen op medisch-ethisch terrein (euthanasie 
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moet uit het strafrecht en wetenschappelijk onderzoek met embryo's en de kiezers weer teleur te moeten 
het invriezen van eicellen moeten mogelijk worden), legalisering en regu- vertellen mensen liever nu al dat 
lering van cannabis, een einde aan de Nederlandse deelname aan het JSF- uitgeven dan er binnenkomt. Gra 
project, het afbouwen van de Europese landbouwsubsidies, het schrappen slogan 'En nu vooruit' verwoon 
van het verbod op smadelijke godslastering en het 'boerkaverbod' en het tijdens de campagne zal uitdragc 
gelijktrekken van de rechtspositie van ambtenaren met die in de private komen. Pechtold: "ik heb genoeg  
sector. weer vooruit. We moeten met z' 

groei, in Nederland en in Europa 
CAMPAGNE: AAN DE SLAG woord programma van bezuinigen 

en innovatie. Zo creëren we  mind  
Doordat de verkiezingen kort na de zomervakantie plaatsvinden, duurt de mensen.  „94  Behalve de bekende he 
verkiezingscampagne relatief kort. De lijsttrekkers gaan eerst nog met campagne ook een aantal concret 
vakantie en zullen zich pas in de tweede helft van augustus en begin sep- 500 miljoen euro extra besteden 
tember gedurende vier weken op de campagne storten. De democraten leraren en presenteren ze plannen 
willen echter ook de zomervakantie gebruiken om campagne te voeren en ningmarkt te verbeteren, een voc 
beginnen al in de laatste week van juni aan een reeks 'D66- burgerlijke stand onmogelijk te n 
campagnedagen'. Teams van vrijwilligers trekken het land in om folders gelijk geslacht te weigeren en eei 
uit te delen, onder meer op de popfestivals die traditioneel in de zomerva- stratiesysteem (ADR) in te voeren. 
kantje worden gehouden. En onder de titel  'Summer  of 66' worden door "ik denk dat D66 een leidende 
leden en sympathisanten lokale activiteiten georganiseerd voor vrienden, in de zomer van 2012, vooruitbli 
familie, collega's en buren, met als doel D66 op lokale schaal zichtbaar te D66 heeft de sleutel van de kabin 
laten zijn en niet D66-stemmers meer bekend te maken met de partij. Van niepeilingen is er na de verkiezinl 
straatbarbecues tot strandfeesten, alles is mogelijk, gelijk zonder D66. En het aanta 

Op  ii  augustus, vijf weken voor de verkiezingen van 12 september, Pechtold in een interview laat wel 
vindt de officiële start van de D66-campagne plaats, met flyeracties in na de verkiezingen deelneemt aai 
Utrecht en Den Bosch. Voor de campagne is een budget van (slechts) Daarmee wordt de kans op een ka 
750.000 euro beschikbaar.  92  In de verkiezingscampagne zullen de finan- dien maakt Pechtold zo duidelijk 
cieel-economische crisis en 'Europa' de dominante onderwerpen zijn. stemmen om Roemer 'uit het tor(  
D66 kan zich op beide onderwerpen profileren: onder verwijzing naar het D66 worden gestemd. 
'begrotingsakkoord' kunnen de democraten laten zien dat ze bereid zijn Ook tijdens het verkiezingscor 
'vuile handen' te maken om de crisis aan te pakken. De hervormingen augustus in het  World  Forum C 
waar D66 al jaren voor pleit, staan ook nu centraal en op het punt van boodschap dat alleen een kabinet 
financiële degelijkheid gaan ze de strijd met de VVD aan. En de partij is financieel-economische crisis is v 
al jaren consequent en uitgesproken pro-Europa. Bij de campagnestart lucht komen vallen. "Het was niet 
benadrukt lijsttrekker Pechtold het belang van gezonde overheidsfinanci- waren gewoon niet goed voorben 
en. "Nederland geeft ieder jaar teveel geld uit. Onze schuld blijft maar nodig was, omdat onder Ba] 
oplopen. Als mensen dat thuis zouden doen, staat binnen de kortste keren te/Verhagen/Wilders hervormingei 
de deurwaarder op de stoep. Zelfs nu we al veel bezuinigd hebben en het stilstand regeerde. Het is dus geen 
begrotingstekort in lijn met Europese afspraken tot drie procent hebben Maar daarvoor hoeven de kiezers 
beperkt, geven we nog ieder jaar achttien miljard euro teveel uit. Dat partijen te zijn. Die willen problen 
kunnen we niet volhouden. We moeten het huishoudboekje weer onder "Die politiek van ontkenning is di 
controle krijgen, anders betalen onze kinderen de rekening. Andere partij- over echte oplossingen. Het is dé 
en beloven de kiezer tot 12 september gouden bergen, om daarna diezelf- vóór verkiezingen. Maar ook dé  ii  
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lijk onderzoek met embryo's en de kiezers weer teleur te moeten stellen met moeilijke maatregelen. Wij 
jk worden), legalisering en regu- vertellen mensen liever nu al dat we niet nog langer meer geld kunnen 
derlandse deelname aan het JSF- uitgeven dan er binnenkomt. Gratis geld bestaat niet!  „93  De campagne- 

indbouwsubsidies, het schrappen slogan 'En nu vooruit' verwoordt de kern van de boodschap die D66 
ing en het 'boerkaverbod' en het tijdens de campagne zal uitdragen: Nederland moet weer in beweging 
mbtenaren met die in de private komen. Pechtold: "ik heb genoeg van de stilstand. Nederlanders willen 

weer vooruit. We moeten met z'n allen aan de slag voor economische 
groei, in Nederland en in Europa. D66 heeft een zorgvuldig en verant- 

DE SLAG woord programma van bezuinigen, hervormen en investeren in onderwijs 
en innovatie. Zo creëren we minder schuld en meer banen en kansen voor 

ervakantie plaatsvinden, duurt de mensen.  „94  Behalve de bekende hervormingsagenda presenteert D66 in de 
lijsttrekkers gaan eerst nog met campagne ook een aantal concrete voorstellen. Zo willen de democraten 
helft van augustus en begin sep- 500 miljoen euro extra besteden aan het verbeteren van de positie van 
mpagne storten. De democraten leraren en presenteren ze plannen om de positie van starters op de wo- 
uiken om campagne te voeren en ningmarkt te verbeteren, een voorstel om het voor ambtenaren van de 
n juni aan een reeks 'D66- burgerlijke stand onmogelijk te maken om het trouwen van stellen van 
rs trekken het land in om folders gelijk geslacht te weigeren en een initiatiefwet om het actief donorregi- 
is die traditioneel in de zomerva- stratiesysteem (ADR) in te voeren. 
tel  'Summer  of 66' worden door "Ik denk dat D66 een leidende rol kan en moet spelen", zegt Pechtold 
ten georganiseerd voor vrienden, in de zomer van 2012, vooruitblikkend op de komende verkiezingen. 95 
D66 op lokale schaal zichtbaar te D66 heeft de sleutel van de kabinetsformatie in handen: volgens de opi- 
kend te maken met de partij. Van niepeilingen is er na de verkiezingen bijna geen realistische coalitie mo- 
mogelijk, gelijk zonder D66. En het aantal mogelijkheden slinkt bovendien als 
verkiezingen van 12 september, Pechtold in een interview laat weten dat de kans "heel klein" is dat D66 

ipagne plaats, met flyeracties in na de verkiezingen deelneemt aan een kabinet waarin ook de SP zit. 96 
igne is een budget van (slechts) Daarmee wordt de kans op een kabinet-Roemer een stuk kleiner. Boven- 
ezingscampagne zullen de finan- dien maakt Pechtold zo duidelijk dat het niet nodig is om op de VVD te 
le dominante onderwerpen zijn. stemmen om Roemer 'uit het torentje te houden': daarvoor kan ook op 
Fileren: onder verwijzing naar het D66 worden gestemd. 
iten laten zien dat ze bereid zijn Ook tijdens het verkiezingscongres van de democraten, op 24 en 25  
tan  te pakken. De hervormingen augustus in het  World  Forum  Convention Centre  in Den Haag, is de 
nu centraal en op het punt van boodschap dat alleen een kabinet met D66 Nederland vooruit brengt. De 

met de VVD aan. En de partij is financieel-economische crisis is volgens lijsttrekker Pechtold niet uit de 
o-Europa. Bij de campagnestart lucht komen vallen. "Het was niet voorbestemd. Het is geen noodlot. We 
tg van gezonde overheidsfinanci- waren gewoon niet goed voorbereid. We stonden er zwakker voor dan 
e1d uit. Onze schuld blijft maar nodig was, omdat onder Balkenende IV en daarna bij Rut- 

Den, staat binnen de kortste keren te/Verhagen/Wilders hervormingen uitbleven. Taboes bleven bestaan. De 
al veel bezuinigd hebben en het stilstand regeerde. Het is dus geen noodlot. We kunnen er wat aan doen." 

Ispraken tot drie procent hebben Maar daarvoor hoeven de kiezers volgens Pechtold niet bij de 'linkse' 
Jen miljard euro teveel uit. Dat partijen te zijn. Die willen problemen immers nog steeds niet aanpakken. 
het huishoudboekje weer onder "Die politiek van ontkenning is dé manier om nooit te hoeven nadenken 

deren de rekening. Andere partij- over echte oplossingen. Het is dé manier om gouden bergen te beloven, 
Duden bergen, om daarna diezelf- vóór verkiezingen. Maar ook dé manier om mensen teleur te stellen, na 
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verkiezingen." Het is volgens Pechtold mede aan de politiek te wijten dat die een dragende rol spelen: Wou 
Nederland de crisis niet te boven komt. "Mensen weten niet waar ze aan Kees Verhoeven. Nu heb ik wél d 
toe zijn, omdat de politiek aarzelt, twijfelt, terugkomt op gemaakte af- mier worden."99  Het profiel van I 
spraken. En het allerergste: geen richting geeft." knopen wil doorhakken om Nedei 

De D66-lijsttrekker uit harde woorden aan het adres van premier Rutte na Rutte en Roemer wordt Pechtc 
op het punt van Europa: "ik verwijt Rutte niet dat hij zich thuis voelt in als mogelijke minister-president. 
het anti-Europese kamp van Wilders en Roemer. ik verwijt hem wél dat televisiespot die voor de verkiezii 
hij op deze manier onze internationale reputatie en de belangen van Ne- optreden van Pechtold tijdens po 
derland in Europa verkwanselt." Volgens Pechtold is de vraag op 12 sep- van een zelfverzekerde Pechtold d: 
tember: "Volgen we Wilders naar de uitgang van Europa? Volgen we tor een vraag aan Pechtold begint 
Rutte en Roemer in hun zelfgekozen isolement binnen Europa? Of volgt met Rutte in het torentje", onderb 
Nederland D66 op weg naar een nieuw Europa?" waarom niet omgekeerd?" 100 

Pechtold presenteert D66 als het alternatief voor de keuze 'links' of Maar de kans op een kabinet-1 
'rechts'. "ik wil hier over twee jaar niet opnieuw staan, omdat er weer een gin van de verkiezingscampagne g 
kabinet is mislukt. Mensen zijn de loze beloften en het gedoe meer dan lingen ver aan kop. Beide partijen 
zat. Zo'n avontuur op rechts, dat nooit meer. Een experiment op links, dat dertig zetels uitkomen, zij het dat i 
zal ook niet werken. Dit land is toe aan een stabiel kabinet. Om orde op en in, de andere peiling de SP. De 
zaken te stellen. Wat Rutte beloofde. Wat Rutte niet deed. Om de stil- gen op ruime afstand en staan in 
stand te doorbreken. Wat Roemer niet wil. Wat Roemer niet kan. ik zeg en twintig zetels. De verkiezingss 
U: er is een alternatief. Geef ons de sleutel. Want alleen een kabinet mèt tussen VVD-lijsttrekker Rutte en 
D66 brengt Nederland vooruit. Een kabinet dat de crisis in Nederland en welke partij de grootste wordt en 
Europa gaat bestrijden. Met gezag, inlevingsvermogen en daadkracht. wordt. Maar net als PVV-leider 
Sommigen betwijfelen of politici vandaag de dag zo'n kabinet tot stand eerste weken van de campagne ni 
kunnen brengen. Maar dan zeg ik: mijn generatie politiek leiders zou zich lijsttrekkersdebat op televisie, bij 
rot moeten schamen als we daarin zouden falen. Er zijn drie dingen voor lijsttrekker Pechtold veel spreektij 
nodig: Politiek vertrouwen tussen coalitiepartners, politieke moed, en PvdA-leider Samsom als winnaar 
ervaren bewindslieden met kennis van zaken. En daarom, congres, is mijn zichzelf heeft opgeworpen als mo 
boodschap vandaag aan de kiezer: Ga voor zekerheid. D66 wil samen- ontbreekt hij tijdens het daarop v 
werken met alle partijen die bereid zijn te hervormen, die Nederland debat blijkt een cruciaal moment 
vooruit brengen. Nog meer populisme, van welke politieke kleur dan ook, Door de sterke optredens van Sam 
kan ons land niet meer hebben. Maak ons groot! „97  stijgen en de SP te dalen. Daardo 

Pechtold is zelfverzekerder dan ooit. In het televisieprogramma Bui- Niet de SP maar de PvdA wordt  ii  
tenhof op 10 juni 2012 heeft Pechtold zich voor het eerst opgeworpen als en in de laatste campagneweek  on  
mogelijk toekomstig minister-president. "ik zou niet weten waarom ik lijsttrekker Rutte en PvdA-lijsttrek 
geen leiding zou kunnen geven aan een hervormingsgezind, pro-Europees voor D66. Het gevaar bestaat dat 11 
kabinet. Na wat we met het begrotingsakkoord hebben laten zien, ben ik stemmen, voor de VVD kiezen om 
zeer gemotiveerd om door te gaan."9  Eerder heeft Pechtold aangegeven wordt of op de PvdA om te voorl 
dat hij vindt dat de politiek leider van D66 in de Tweede Kamer hoort te Twee weken voor de verkiezingen 
zitten. "De kans dat ik in de Kamer blijf, is nog steeds heel groot", zegt licht dalende trend zichtbaar. Bij c 
hij daarover in juli 2012. "Maar de omstandigheden zijn veranderd. Toen democraten eind augustus vij 
bestond de D66-fractie uit drie mensen: Boris van der Ham, Fatma Koser Ipsos/Synovate veertien en bij  TN  
Kaya en ik. In die situatie kon ik me niet veroorloven te zeggen: ik ga in verkiezingen staat D66 bij De  Hon  
het kabinet. Nu is de fractie veel groter en hebben we veel meer mensen en bij TNS NIPO op dertien.  102  De 
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mede aan de politiek te wijten dat die een dragende rol spelen: Wouter Koolmees, Stientje van Veldhoven, 
"Mensen weten niet waar ze aan Kees Verhoeven. Nu heb ik wél de ruimte om te zeggen: ik wil best pre- 

jfelt, terugkomt op gemaakte af- mier worden."99  Het profiel van Pechtold die als ervaren politiek leider 
geeft." knopen wil doorhakken om Nederland verder te brengen, doet het goed: 

n aan het adres van premier Rutte na Rutte en Roemer wordt Pechtold door de kiezers het meest genoemd 
itte niet dat hij zich thuis voelt in als mogelijke minister-president. "Aan de slag", is zijn boodschap in de 
i Roemer. ik verwijt hem wél dat televisiespot die voor de verkiezingscampagne is gemaakt. En een sterk 
reputatie en de belangen van Ne- optreden van Pechtold tijdens popfestival  Lowlands  bevestigt het beeld 
is Pechtold is de vraag op 12 sep- van een zelfverzekerde Pechtold die premier wil worden. Als de presenta- 
uitgang van Europa? Volgen we tor een vraag aan Pechtold begint met: "Stel u zit straks als vicepremier 
olement binnen Europa? Of volgt met Rutte in het torentje", onderbreekt de D66-lijsttrekker hem: "Ho ho, 
Europa?" waarom niet omgekeerd?" °° 
ternatief voor de keuze 'links' of Maar de kans op een kabinet-Pechtold is niet heel groot. Aan het be- 
opnieuw staan, omdat er weer een gin van de verkiezingscampagne gaan de VVD en de SP in alle opiniepei- 

beloften en het gedoe meer dan lingen ver aan kop. Beide partijen kunnen volgens de peilingen boven de 
neer. Een experiment op links, dat dertig zetels uitkomen, zij het dat in de ene peiling de VVD de grootste is 
i een stabiel kabinet. Om orde op en in de andere peiling de SP. De PvdA, de PVV, het CDA en D66 vol- 
Wat Rutte niet deed. Om de stil- gen op mime afstand en staan in de peilingen allemaal tussen de vijftien 
wil. Wat Roemer niet kan. ik zeg en twintig zetels. De verkiezingsstrijd lijkt dus een tweestrijd te worden 
utel. Want alleen een kabinet mèt tussen VVD-lijsttrekker Rutte en SP-lijsttrekker Roemer om de vraag 
inet dat de crisis in Nederland en welke partij de grootste wordt en wie de volgende premier van Nederland 
ilevingsvermogen en daadkracht. wordt. Maar net als PVV-leider Wilders laten Rutte en Roemer zich in 
aag de dag zo'n kabinet tot stand eerste weken van de campagne niet zien. Ze ontbreken ook tijdens eerste 
generatie politiek leiders zou zich lijsttrekkersdebat op televisie, bij de NOS op 22 augustus, waarin D66- 

[en falen. Er zijn drie dingen voor lijsttrekker Pechtold veel spreektijd naar zich toe weet te trekken, maar 
ilitiepartners, politieke moed, en PvdA-leider Samsom als winnaar wordt aangewezen. Hoewel Pechtold 
:aken. En daarom, congres, is mijn zichzelf heeft opgeworpen als mogelijke premier van een nieuw kabinet, 
voor zekerheid. D66 wil samen- ontbreekt hij tijdens het daarop volgende 'premiersdebat' bij RTL. Dat 
ijn te hervormen, die Nederland debat blijkt een cruciaal moment in de aanloop naar de verkiezingen. 
van welke politieke kleur dan ook, Door de sterke optredens van Samsom begint de PvdA in de peilingen te 
is groot! „97  stijgen en de SP te dalen. Daardoor kantelt het beeld van de campagne. 
t. In het televisieprogramma Bui- Niet de SP maar de PvdA wordt ineens de grote concurrent van de VVD 
ich voor het eerst opgeworpen als en in de laatste campagneweek ontspint zich een tweestrijd tussen VVD- 
t. "Ik zou niet weten waarom ik lijsttrekker Rutte en PvdA-lijsttrekker Samsom. Zo'n tweestrijd is nadelig 
hervormingsgezind, pro-Europees voor D66. Het gevaar bestaat dat mensen die eigenlijk wel op D66 willen 
akkoord hebben laten zien, ben ik stemmen, voor de VVD kiezen om te voorkomen dat de PvdA de grootste 
Eerder heeft Pechtold aangegeven wordt of op de PvdA om te voorkomen dat de VVD de grootste wordt. 
)66 in de Tweede Kamer hoort te Twee weken voor de verkiezingen is in de opiniepeilingen voor D66 een 
ijf, is nog steeds heel groot", zegt licht dalende trend zichtbaar. Bij opiniepeiler Maurice de Hond halen de 
;tandigheden zijn veranderd. Toen democraten eind augustus vijftien zetels, bij onderzoeksbureau 
Boris van der Ham, Fatma Koser Ipsos/Synovate veertien en bij TNS NIPO twaalf. 101 Twee dagen voor de 

Let veroorloven te zeggen: ik ga in verkiezingen staat D66 bij De Hond op elf, bij Ipsos/Synovate ook op elf 
en hebben we veel meer mensen en bij TNS NIPO op dertien.  102  De democraten voeren een erg goed geor- 

405 



LANGS DE AFGROND EEN NI 

ganiseerde (inhoudelijke) campagne, maar anders dan in 2010 lukt het (of allebei), mede omdat VVD en 
hem niet om de inzet echt in winst om te zetten. derheid hebben. Na de eerste fraci 

Twee dagen voor de verkiezingen zijn de vooruitzichten voor D66 klaart Pechtold dat D66 bereid is 
onzeker geworden. Nadat de partij twee jaar lang op forse winst heeft nieuw kabinet. De democraten erk 
gestaan, is het helemaal niet zeker of de democraten erin zullen slagen om derheid in de Tweede Kamer, ma 
voor de zesde keer op een rij bij verkiezingen te winnen. Het sluiten van om tot een stabiel kabinet te kom 
het begrotingsakkoord na de val van het kabinet-Rutte had voor D66 de sche aansluiting" bij een kabinetsf 
voorbode moeten zijn van een nieuwe periode als regeringspartij, maar ge verhoudingen. 106 Dat mag dan 
ook dat is helemaal nog niet zo zeker. Een middenkabinet van VVD, democraten lijken weinig lessen 
PvdA en CDA zou ook zomaar tot de mogelijkheden kunnen behoren. D66 heeft slechte ervaring met de 
Lijsttrekker Pechtold benadrukt in de laatste campagnedagen de wense- in de Tweede Kamer niet nodig is 
lijkheid van een "stabiel middenkabinet". "Geen avonturen op rechts,  II,  toen PvdA en VVD samen ovei 
geen experimenten op rechts", is het mantra dat Pechtold telkens herhaalt. kabinet-Balkenende  II,  toen CDA 
Niet doorslaan van de ene naar de andere kant, maar de verbinding zoe- de derde coalitiepartner buiten sp 
ken vanuit het midden. Na de stilstand van Balkenende  IV  en twee jaar 'verkenner' Henk Kamp heeft ges 
stilstand onder Rutte moet Nederland 'nu vooruit', aldus de democraten. leider doorgedrongen. Vooralsnog 
Om dat te bewerkstelligen moet D66 in ieder geval deel uitmaken van dat formatie. "D66 heeft tijdens de c 
nieuwe kabinet. Anders dreigt volgens Pechtold opnieuw stilstand, nu een stabiel en ambitieus kabinet. 
"door een kabinet van VVD samen met PvdA zonder vooruitstrevend kabinet ligt gezien de uitslag nu 
midden".  103 

 Alleen een kabinet mèt D66 zal de hervormingen doorvoeren Als deze twee partijen  ii  
waar Nederland behoefte aan heeft, is de boodschap van Pechtold. De in de Eerste Kamer ofwel het CE 
centrale boodschap van de democraten in de laatste dagen van de  cam-  een meerderheid. Die gedoogrol i 
pagne luidt dan ook: "stem strategisch, maak D66 groot". perspectieven voor invloed in de 1 

maar als constructief opererende c 
TWAALF IN TWAALF verleden goede ervaringen mee he 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 behaalde D66 tien zetels. PAARS 
Twee jaar later groeit de partij met twintig procent naar twaalf zetels. De 
VVD wordt met 41 zetels opnieuw de grootste partij. De PvdA behaalt 38 "In 2006 zijn we langs de afgr 
zetels, de SP blijft gelijk op vijftien zetels. De PVV, het CDA en Groen- Alexander Pechtold, nadat D66 or 
Links verliezen fors: de PVV zakt naar achttien zetels, het CDA naar terugveroverd.  108  Na zes jaar par 
vijftien, GroenLinks naar vier. Lijsttrekker Pechtold is erg tevreden met nog altijd onomstreden. Hij heeft i 
de uitslag. "Mijn doel was om D66 op winst te brengen. Dat is gelukt", geschiedenis van de partij en het I" 
zegt Pechtold in een reactie op de uitslag.  104  "In de opgeklopte tweestrijd brede sociaal-liberale agenda, die 
tussen PvdA en VVD is onze partij stevig overeind der Laan is ingezet, gecombineerd 

Op voorstel van D66 heeft de Tweede Kamer eerder in 2012 het eigen tie  van D66-grondlegger Hans var 
Reglement van Orde gewijzigd, waardoor de kabinetsformatie anders van februari 2008 zei Pechtold: 1 
verloopt dan voorheen. Niet de Koningin, maar de Tweede Kamer zelf goed staat voor een manier van de 
neemt een dag na de verkiezingen het initiatief om te komen tot een gie. Wij houden niet van -ismen er 
nieuw kabinet. De VVD en de PvdA hebben samen 79 zetels, genoeg om tische, probleemoplossende instell 
samen een kabinet te vormen dat een meerderheid heeft in de Tweede gelijke individuele vrijheid, waar 
Kamer. In diverse commentaren wordt geopperd om een 'paarse' samen- voelen voor het lot van de andei 
werking van de twee grootste partijen te verbreden met het CDA of D66 electorale hoogte- en dieptepunti 
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anders dan in 2010 lukt het (of allebei), mede omdat VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meer- 
ten. derheid hebben. Na de eerste fractievergadering na de verkiezingen,  Ver- 
de  vooruitzichten voor D66 klaart Pechtold dat D66 bereid is om te praten over de vorming van een 
ar lang op forse winst heeft nieuw kabinet. De democraten erkennen niet nodig te zijn voor een meer- 
iocraten erin zullen slagen om derheid in de Tweede Kamer, maar menen wel een rol te kunnen spelen 
en te winnen. Het sluiten van om tot een stabiel kabinet te komen. Volgens Pechtold is "programmati- 
ibinet-Rutte had voor D66 de sche aansluiting" bij een kabinetsformatie belangrijker dan de getalsmati- 
iode als regeringspartij, maar ge verhoudingen.  106  Dat mag dan een constructieve houding zijn, maar de 
sn middenkabinet van VVD, democraten lijken weinig lessen te hebben getrokken uit het verleden. 
gelijkheden kunnen behoren. D66 heeft slechte ervaring met deelname aan coalities wanneer de partij 
te campagnedagen de wense- in de Tweede Kamer niet nodig is voor een meerderheid: zowel in Paars 
"Geen avonturen op rechts,  II,  toen PvdA en VVD samen over een meerderheid beschikten, als in het 
dat Pechtold telkens herhaalt. kabinet-Balkenende  II,  toen CDA en VVD met wisselende meerderheden  

:ant,  maar de verbinding zoe- de derde coalitiepartner buiten spel konden zetten. Nadat Pechtold met 
Balkenende  IV  en twee jaar 'verkenner' Henk Kamp heeft gesproken, lijkt dat besef ook bij de D66- 

ooruit', aldus de democraten. leider doorgedrongen. Vooralsnog ziet hij voor D66 toch geen rol in de 
r geval deel uitmaken van dat formatie. "D66 heeft tijdens de campagne gehamerd op het belang van 
chtold opnieuw stilstand, nu een stabiel en ambitieus kabinet. Het initiatief tot de vorming van zo'n 
PvdA zonder vooruitstrevend kabinet ligt gezien de uitslag nu bij de twee grootste partijen, VVD en 
de hervormingen doorvoeren PvdA.  „107  Als deze twee partijen inderdaad samen gaan regeren, zullen ze 

boodschap van Pechtold. De in de Eerste Kamer ofwel het CDA, of D66 en GroenLinks nodig voor 
Ie laatste dagen van de  cam-  een meerderheid. Die gedoogrol in de senaat biedt voor de democraten 

D66 groot". perspectieven voor invloed in de Tweede Kamer. Niet als regeringspartij, 
maar als constructief opererende oppositiepartij, een rol waar D66 in het 

LF verleden goede ervaringen mee heeft opgedaan. 

[0 behaalde D66 tien zetels. 
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PAARS ZONDER D66 

"In 2006 zijn we langs de afgrond van ons bestaan gefietst", aldus 
Alexander Pechtold, nadat D66 onder zijn leiding haar bestaansrecht had 
terugveroverd. 

108  Na zes jaar partijleiderschap is Pechtold binnen D66 
nog altijd onomstreden. Hij heeft met succes een brug geslagen tussen de 
geschiedenis van de partij en het Nederland van de 21e  eeuw. Hij heeft de 
brede sociaal-liberale agenda, die onder Boris Dittrich en Lousewies van 
der Laan is ingezet, gecombineerd met de vrijzinnig-democratische tradi-
tie van D66-grondlegger Hans van Mierlo. In het Historisch Nieuwsblad 
van februari 2008 zei Pechtold: "Het vrijzinnig-democratische gedachte-
goed staat voor een manier van denken, niet voor een uitgewerkte ideolo-
gie. Wij houden niet van -ismen en blauwdrukken, maar hebben een prak-
tische, probleemoplossende instelling. Wij streven naar een zo groot mo-
gelijke individuele vrijheid, waarbij we ons wel medeverantwoordelijk 
voelen voor het lot van de ander en de maatschappij."09  Ondanks de 
electorale hoogte- en dieptepunten, de leiderschapswisselingen en de 
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koersdiscussies die in de laatste tien jaar hebben plaatsgevonden, is deze 
kerngedachte voor D66 altijd centraal blijven staan, of het nu ging om 
democratische hervormingen en de relatie tussen de burger en overheid, 
om ethische vraagstukken zoals abortus, euthanasie en het homohuwelijk, 
of om zaken zoals vrije schoolkeuze, de scheiding van kerk en staat of het 
bevorderen van een 'leefvorm-neutraal' overheidsbeleid. De democraten 
zijn altijd van mening geweest dat niet de overheid de keuzes voor de 
burgers moet bepalen, maar dat de burger zelf in staat gesteld moet wor-
den om zijn of haar keuzes te maken en hier ook zelf verantwoordelijk-
heid voor te dragen. Dit was de belangrijkste boodschap in het Appèl 
waarmee D66 zich in 1966 presenteerde en dat is het na 46 jaar nog 
steeds. Het electoraat dat D66 daarmee aanspreekt is nog altijd relatief 
beperkt. Maar na de zesde verkiezingsoverwinning op een rij is D66 een 
stabiele middenpartij en met ruim 23.000 leden is de partij groter dan 
ooit. Dat is een goede basis waarop de democraten verder kunnen bou-
wen. 

Maar het is de vraag of het voldoende zal zijn om de stijgende lijn van 
de afgelopen jaren vast te houden. Zoals vaker met de ideeën van D66 het 
geval is geweest, zijn de hervormingen waar de democraten de laatste 
jaren voor pleiten door andere partijen overgenomen. En de vorming van 
'Paars  III  zonder D66' maakt het er voor de democraten niet makkelijker 
op. Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA voert onder meer op de wo-
ningmarkt, de arbeidsmarkt en in de zorg hervormingen door waar D66 
jarenlang om heeft gevraagd. De democraten kunnen niet langer ageren 
tegen de stilstand, zoals Pechtold sinds 2006 heeft gedaan. Alleen daarom 
al zullen de democraten zich opnieuw moeten beraden op hun inhoudelij-
ke agenda en hun boodschap voor de komende jaren. Het ligt voor de 
hand dat thema's waarop D66 zich van oudsher heeft geprofileerd, zoals 
de rechtsstaat, duurzaamheid en (medisch-)ethische onderwerpen, weer 
meer aandacht zullen krijgen. Naast de brede sociaal4iberale agenda ligt 
daar immers nog altijd het onderscheidende karakter van D66. Tegelijker-
tijd zullen de democraten moeten blijven inspelen op de veranderende 
omstandigheden en, met de lessen uit het verleden nog vers in het geheu-
gen, tijdig moeten anticiperen op het toekomstig leiderschap. Al was het 
maar omdat de uitslag bij de laatste verkiezingen in het veranderlijke 
politieke landschap geen enkele garantie biedt voor de toekomst. 
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Visionair in 'het land van doen alsof' 

'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.' 

(D66-congres 1968) 

Hij wilde eigenlijk toneelspeler worden. In plaats daarvan rolde hij de 
journalistiek in. Temidden van de roerige jaren zestig werd hij gegrepen 
door het functioneren van de democratie. Een bewogen leven in het hart 
van de Nederlandse politiek volgde. Hoezeer hij er ook sturing aan pro-
beerde te geven, het leven overkwam hem. Op  ii  maart 2010 overleed 
Hans van Mierlo, één van de gezichtsbepalende Nederlandse politici in de 
twintigste eeuw. 

Henricus Antonius Franciscus Maria  Oliva  van Mierlo wordt op 18 
augustus 1931 in Breda geboren. Zijn lagere schooltijd brengt hij door op 
de rooms-katholieke Sint Laurentiusschool in Ginneken en op het even-
eens rooms-katholieke Sint Nicolaas Instituut in Oss. Na de Tweede We-
reldoorlog gaat Van Mierlo naar het Sint Canisius College in Nijmegen, 
een door jezuïeten geleid jongensinternaat, waar hij in 1951 zijn diploma 
gymnasium-b behaalt. Van Mierlo is voorbestemd om zijn vader op te 
volgen, die directeur is van de Ettense steenfabriek. Maar na de middelba-
re school moet hij eerst in dienst. Van Mierlo wordt ondergebracht bij het 
Regiment Waalhaven. De officiersopleiding moet hij wegens ziekte voor-
tijdig afbreken. 

Als hij uit dienst komt, meldt Van Mierlo zich bij de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen aan voor de studie Nederlands Recht. Hij breekt met 
het katholieke geloof en zoekt een weg om te ontsnappen uit het Brabant-
se milieu waarin hij is opgegroeid. In 1957 stopt hij met zijn studie en 
vertrekt hij naar Frankrijk, weg van de kerk, weg van de vanzelfspre-
kendheid en autoriteit. Bij 1 'Independent, een lokale krant in Perpignan, 
doet hij zijn eerste journalistieke ervaring op. Twee jaar later keert Van 
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Mierlo terug naar Nederland en maakt hij zijn studie rechten af. Hij doet Het initiatief wordt een succes e 
doctoraal examen Nederlands Recht met als bijvak internationaal privaat- Partij Democraten '66 opgericht. 
recht. In 1960 treedt hij in dienst bij het Algemeen Handelsblad, eerst als oprichtingscongres. Dat loopt or 
redacteur binnenland, later wordt hij redacteur van de opiniepagina. didatenlij st noch het verkiezings 

In de daarop volgende jaren maakt Van Mierlo privé een roerige tijd gresgangers zich richting huis be, 
door. In augustus 1961 trouwt Van Mierlo op 29-jarige leeftijd met de 24- congreslocatie in een paal en roe  
jarige Anna Los. Een jaar later wordt hun zoon Olivier geboren. Het hu- te komen om het congres af te 
welijk zal slechts twee jaar stand houden en eind 1964 trouwt Van Mierlo vrijwel iedereen dat te willen. \ 
zijn tweede liefde, de negen jaar jongere Olga van Maasdijk. Ze krijgen die nieuwe partij, die anders w 
twee dochters: Marieke (1966) en Stanja (1968). Ook deze relatie strandt gekomen. 
voortijdig, hoewel het huwelijk formeel pas na twintig jaar wordt ontbon- Van Mierlo, die in de media 
den. noemd, is tot op dat moment no 

Het zijn de 'roerige jaren zestig', waarin een nieuwe generatie zich tiek in te gaan, maar behalve h 
bevrijdt van de beknellende banden van de verzuilde Nederlandse samen- meest geschikte kandidaat is om 
leving. In dit proces herkent Van Mierlo zijn persoonlijke zoektocht en de den. En zo gebeurt het. De Den 
bevrijding van de autoriteit uit zijn jeugd. Dit proces heeft voeding gege- Mierlo' tot lijsttrekker. Het is h 
ven aan zijn politieke idealen, die door de maatschappelijke ontwikkelin- ruim dertig jaar zal duren, al kar 
gen een nieuwe impuls krijgen. Onder de noemer 'Gesprek over gezag en zien. 
publiek' organiseert hij een serie rondetafelgesprekken met deskundigen Een carrière als toneelspeler 
op politiek en sociaal terrein, waarvan hij in het Algemeen Handelsblad gegaan, kort na de oprichting va 
verslag doet. Over deze rondetafelgesprekken zal Van Mierlo later zeg- promotiefilm die D66 maakt vc 
gen: 'Dat was voor mij uiterst onthullend, een katalysator in een bewust- Daarin wordt de lijsttrekker met 
wordingsproces. ik kreeg het idee dat er gevaarlijke dingen aan het ge- dio, onderweg hardop denkend o 
beuren waren. De enorme radicalisering in die tijd, zowel naar links als cratie. Eenmaal bij de studio aai 
naar rechts, het succes van de Boerenpartij, de rellen rond het huwelijk streeks tot het publiek richten om 
van Beatrix en de bouwvakkersmanifestatie in Amsterdam; dit alles vol- Van Mierlo's filmdebuut zal één 
trok zich niet op grond van inhoudelijke argumenten maar was een uiting Nederlandse politieke geschieden: 
van ongenoegen.'  lo  maakt D'66, dat uit is op de ' 

Het besef dat macht niet van bovenaf opgelegd en vanzelfsprekend stel, in februari 1967 met zeven 
hoort te zijn, maar van onderop gelegitimeerd, deelt Van Mierlo met Het is een opmerkelijke verkiezin 
Handelsblad-collega Hans Gruijters. In 1966 besluiten zij dat de maat- tige Nederlandse politiek. Een da 
schappelijke vernieuwing een politieke vertaling moet krijgen. Samen onder de kop Star  rises  in  Dutch  
met Peter  Baehr  en Erik Visser richten ze in het Initiatiefcomité D'66 op. York  Times.  
De nieuwe beweging moet een voorzitter hebben en alle ogen richten zich Begin jaren zeventig is Van 1M 
op Van Mierlo. Die piekert er echter niet over om het voorzitterschap op tussen drie progressieve partijei 
zich te nemen. Hij heeft totaal geen ervaring met bestuurlijke of politieke droomt van een Progressieve Vc 
zaken en heeft bovendien hele andere plannen. Van Mierlo staat op het bestaande partijen, maar een werl 
punt de hoofdrol te krijgen in de film Het Gangstermeisje van Jan Blok- van verschillende inspiraties sar 
ker en is niet van plan om zijn leven als journalist opzij te zetten voor een Maar Van Mierlo's droom verde 
avontuur waarvan hij zelf niet gelooft dat hij het kan. Maar mede op aan- D66'ers vinden dat de partij tevee 
dringen van Gruijters zwicht Van Mierlo en neemt hij het voorzitterschap verkiezingsuitslag in 1971 valt te 
van het Initiatiefcomité op zich. nog wel enthousiast te maken ve 

noemt, maar tevergeefs. Op het p 
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zijn studie rechten af. Hij doet Het initiatief wordt een succes en op 14 oktober 1966 wordt de Politieke 
als bijvak internationaal privaat- Partij Democraten '66 opgericht. In december houdt de nieuwe partij haar 
41gemeen Handelsblad, eerst als oprichtingscongres. Dat loopt ontzettend uit en aan het eind zijn de kan- 
cteur van de opiniepagina. didatenljst noch het verkiezingsprogramma vastgesteld. Terwijl de con- 

an  Mierlo privé een roerige tijd gresgangers zich richting huis begeven, klimt Van Mierlo in de hal van de 
op 29-jarige leeftijd met de 24- congreslocatie in een paal en roept iedereen op om de dag na kerst terug 

n zoon Olivier geboren. Het hu- te komen om het congres af te ronden. Tot zijn eigen verbazing blijkt 
en eind 1964 trouwt Van Mierlo vrijwel iedereen dat te willen. Volgens velen redt Van Mierlo daarmee 
Olga van Maasdijk. Ze krijgen die nieuwe partij, die anders waarschijnlijk niet van de grond zou zijn 

(1968). Ook deze relatie strandt gekomen. 
)as na twintig jaar wordt ontbon- Van Mierlo, die in de media al 'de Nederlandse Kennedy' wordt ge- 

noemd, is tot op dat moment nog steeds niet van plan op de actieve poli- 
aarin een nieuwe generatie zich tiek in te gaan, maar behalve hijzelf twijfelt niemand eraan dat hij de 
Ie verzuilde Nederlandse samen- meest geschikte kandidaat is om lijsttrekker van de nieuwe partij te wor- 
zijn persoonlijke zoektocht en de den. En zo gebeurt het. De Democraten kiezen de jonge 'mr. Hans van 
t. Dit proces heeft voeding gege- Mierlo' tot lijsttrekker. Het is het begin van een politieke loopbaan die 
Fe maatschappelijke ontwikkelin- ruim dertig jaar zal duren, al kan niemand dat op dat moment nog voor- 
noemer 'Gesprek over gezag en zien. 

afelgesprekken met deskundigen Een carrière als toneelspeler mag dan aan Van Mierlo voorbij zijn 

u in het Algemeen Handelsblad gegaan, kort na de oprichting van D66 speelt hij wel de hoofdrol in de 
ekken zal Van Mierlo later zeg- promotiefilm die D66 maakt voor de zendtijd voor politieke partijen. 
d, een katalysator in een bewust- Daarin wordt de lijsttrekker met de camera gevolgd op weg naar de stu- 
:r gevaarlijke dingen aan het ge- dio, onderweg hardop denkend over wat er allemaal mis is met de demo- 
in die tijd, zowel naar links als cratie. Eenmaal bij de studio aangekomen richt Van Mierlo zich recht- 
rtij, de rellen rond het huwelijk streeks tot het publiek richten om de boodschap van D66 over te brengen. 

atie in Amsterdam; dit alles vol- Van Mierlo's filmdebuut zal één van de beroemdste promotiefilms uit de 
argumenten maar was een uiting Nederlandse politieke geschiedenis worden. Onder leiding van Van Mier- 

lo  maakt D'66, dal uit is op de 'ontploffing' van het bestaande partijbe- 
Laf opgelegd en vanzelfsprekend stel, in februari 1967 met zeven zetels haar entree in de Tweede Kamer. 
itimeerd, deelt Van Mierlo met Het is een opmerkelijke verkiezingsoverwinning in de tot dan toe zo rus- 
1966 besluiten zij dat de maal- tige Nederlandse politiek. Een dag na de verkiezingen prijkt Van Mierlo 
vertaling moet krijgen. Samen onder de kop Star  rises  in  Dutch politics  op de voorpagina van de New 

e in het Initiatiefcomité D'66 op. York  Times.  
hebben en alle ogen richten zich Begin jaren zeventig is Van Mierlo de motor achter de samenwerking 

t over om het voorzitterschap OP tussen drie progressieve partijen: D'66, PvdA en PPR. Van Mierlo 
ring met bestuurlijke of politieke droomt van een Progressieve Volkspartij 'die geen versmelting is van 
)lannen. Van Mierlo staat op het bestaande partijen, maar een werkelijk nieuwe partij, die geestverwanten 
ret Gangstermeisje van Jan Blok- van verschillende inspiraties samenbrengt in een nieuw programma.' 
journalist opzij te zetten voor een Maar Van Mierlo's droom verdeelt zijn achterban tot op het bot. Veel 
tt hij het kan. Maar mede op aan- D66'ers vinden dat de partij teveel van haar eigen identiteit inlevert en de 

) en neemt hij het voorzitterschap verkiezingsuitslag in 1971 valt tegen. Van Mierlo probeert zijn achterban 
nog wel enthousiast te maken voor wat hij een 'krankzinnig avontuur' 
noemt, maar tevergeefs. Op het partijcongres in 1972 schaart - na hevige 
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discussie - slechts een krappe meerderheid zich achter de koers van Van de bureaucratie heeft verloren ei 
Mierlo, die na het congres vervroegd met vakantie naar Zuid-Frankrijk lijkheid.' 
vertrekt. Later zal blijken dat de partijleider deze dagen overweegt om af Op 24 januari 1986 wordt Vai 
te treden. Meteen na zijn terugkeer wordt c 

Bij de verkiezingen in 1972 valt D'66 terug van elf naar zes zetels, D66 is. Het 'ongewenste kind uil 
maar Van Mierlo weet van D'66 toch voor het eerst in haar bestaan een Mierlo) begint zich direct electo 
regeringspartij te maken. Zijn positie in de fractie is tijdens de formatie 1986 haalt D66 negen zetels, ge 
echter onder druk komen te staan. Hij is de grip op zijn verdeelde partij jaar verwacht iedereen dat D66 
kwijtgeraakt. Als na de formatie blijkt dat Van Mierlo steun geven aan Mierlo stuit op het CDA, dat hoc 
het kabinet als de belangrijkste taak voor zijn fractie ziet, barst de bom. men kabinet wil. Na lang onderl 
De rest van de fractie wil een dualistische houding tegenover het kabinet ken af: 'We hebben zo lang mog 
innemen. Van Mierlo vindt de voltallige fractie tegenover zich. Na afloop ons zelfrespect, constructief mee 
van de eerste fractievergadering na het aantreden van het kabinet-Den CDA kan ik accepteren, maar ik 
Uyl besluit Van Mierlo dat hij de fractie niet langer kan voorzitten. Hij verklaart hij na afloop. 
treedt af als fractievoorzitter en politiek leider van D'66, maar blijft wel Tot 1994 blijft Van Mierlo i 
lid van de Tweede Kamerfractie. van D66. Onder zijn leiding grog 

Na de verkiezingen in 1977 verlaat Van Mierlo de Tweede Kamer. Hij de tweede partij van Nederland. I 
wordt lid van het Comité Ontwikkelingssamenwerking Nederland- 32 zetels. In de media wordt de 
Suriname  (CONS)  en de Adviesraad Defensie-aangelegenheden (ADA). gende premier van Nederland z 
Daarnaast maakt hij samen met Marcel van Dam voor de VARA het tele- nooit komen, maar bij de verkie: 
visieprogramma 'De achterkant van het gelijk'. De politieke carrière van D66 wel een historische verkiezir 
de charismatische politicus die hij ondanks zijn aanvankelijke tegenzin zetels in de Tweede Kamer. Hier 
is geworden - lijkt voortijdig tot een einde te zijn gekomen. Lijkt, want in vorming van een coalitie zonder E 
1982 neemt Van Mierlo's leven opnieuw een verrassende wending. D'66 Van Mierlo. 
neemt deel aan het kabinet-Van Agt 2 en Van Mierlo maakt daarin als Van Mierlo zelf wil het liefsi 
minister van Defensie zijn rentree in de Nederlandse politiek. Maar het blijven. Maar PvdA-leider Kok is 
kabinet is geen lang leven beschoren en Van Mierlo's terugkeer lijkt van kingskracht van de D66-leider 
korte duur. plaats te nemen. Iedereen verwa 

In 1983 wordt Van Mierlo, die in december 1982 is benoemd tot pleit voor bestuurlijke vernieuwir 
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, voor D66 lid van de Eerste zal leveren, maar de twee coalitic 
Kamer. Met zijn partij gaat het dan al geruime tijd bergafwaarts en zowel toe en claimen dit ministerie beic 
binnen als buiten D'66 nemen de geruchten over een mogelijke terugkeer Achteraf zal Van Mierlo verklare 
van Van Mierlo als partijleider toe. Volgens velen is er maar één persoon om het door hem zo vurig gewen 
is die de partij weer nieuw leven kan inblazen. Dat beseft de senator ook. gen. Wat er gebeurd zou zijn als 
In juni 1985 maakt hij bekend dat hij bereid is om opnieuw het lijsttrek- netsformatie in handen had, de 2 

kerschap van D66 op zich te nemen. In een visionaire toespraak voor het landse Zaken te claimen en de eh 
partijcongres schetst Van Mierlo een beeld van de samenleving en de lijk worden. 
positie van D66 daarin: 'We leven in het land van doen alsof. We doen De totstandkoming van het 'pa 
alsof de verzorgingsstaat een stabiel bouwwerk is dat met wat stutten en Mierlo's politieke carrière. Zijn 
bijspijkeren overeind kan blijven, en verstikken zodoende het creatief worden. Achteraf erkent Van Mi 
nadenken over alternatieven. We doen alsof de overheid nog steeds de premier, minister van Buitenland 
bestuurder van de samenleving is, alsof de grote beslissingen nog steeds parten heeft gespeeld: 'Een  minis  
door de politiek worden genomen, terwijl de politiek allang de greep op eerste plaats minister van Buitenla 
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id  zich achter de koers van Van de bureaucratie heeft verloren en de bureaucratie de greep op de werke- 
et vakantie naar Zuid-Frankrijk ljkheid.' 
der deze dagen overweegt om af Op 24 januari 1986 wordt Van Mierlo formeel tot lijsttrekker gekozen. 

Meteen na zijn terugkeer wordt duidelijk hoe belangrijk Van Mierlo voor 

E6 terug van elf naar zes zetels, D66 is. Het 'ongewenste kind uit de gemeenschap der zuilen' (citaat Van 
or het eerst in haar bestaan een Mierlo) begint zich direct electoraal te herstellen. Bij de verkiezingen in 
de fractie is tijdens de formatie 1986 haalt D66 negen zetels, gevolgd door twaalf zetels in 1989. In dat 
de grip op zijn verdeelde partij jaar verwacht iedereen dat D66 weer zal gaan meeregeren, maar Van 
at Van Mierlo steun geven aan Mierlo stuit op het CDA, dat hoe dan ook een meerderheid in het te vor- 
r zijn fractie ziet, barst de bom, men kabinet wil. Na lang onderhandelen breekt Van Mierlo de gesprek- 

te houding tegenover het kabinet ken af: 'We hebben zo lang mogelijk geprobeerd, binnen de grenzen van 
fractie tegenover zich. Na afloop ons zelfrespect, constructief mee te blijven denken. De overmacht van het 
aantreden van het kabinet-Den CDA kan ik accepteren, maar ik hoef er niet aan onderdoor te gaan.', zo 

e niet langer kan voorzitten. Hij verklaart hij na afloop. 

leider van D'66, maar blijft wel Tot 1994 blijft Van Mierlo voorzitter van de Tweede Kamerfractie 
van D66. Onder zijn leiding groeit de partij in de opiniepeilingen uit tot  

an  Mierlo de Tweede Kamer. Hij de tweede partij van Nederland. Begin 1991 is D66 goed voor maar liefst 
lingssamenwerking Nederland- 32 zetels. In de media wordt de vraag al geopperd of Van Mierlo de vol- 
fensie-aange1egenheden (ADA). gende premier van Nederland zal zijn. Een kabinet-Van Mierlo zal er  
an  Dam voor de VARA het tele- nooit komen, maar bij de verkiezingen in 1994 behaalt Van Mierlo met 
gelijk'. De politieke carrière van D66 wel een historische verkiezingsoverwinning. De partij groeit naar 24 
lanks zijn aanvankelijke tegenzin zetels in de Tweede Kamer. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de 
Je te zijn gekomen. Lijkt, want in vorming van een coalitie zonder het CDA, een lang gekoesterde wens van 
v een verrassende wending. D'66 Van Mierlo. 
en Van Mierlo maakt daarin als Van Mierlo zelf wil het liefst fractievoorzitter in de Tweede Kamer 
Nederlandse politiek. Maar het blijven. Maar PvdA-leider Kok is zo bevreesd voor de electorale aantrek- 

Van Mierlo's terugkeer lijkt van kingskracht van de D66-leider dat hij hem dwingt om in het kabinet 
plaats te nemen. Iedereen verwacht dat de partij, die al bijna dertig jaar 

december 1982 is benoemd tot pleit voor bestuurlijke vernieuwing, de minister van Binnenlandse Zaken 
ssau, voor D'66 lid van de Eerste zal leveren, maar de twee coalitiepartners (PvdA en VVD) staan dit niet 
ruime tijd bergafwaarts en zowel toe en claimen dit ministerie beide zelf. Van Mierlo legt zich erbij neer. 
iten over een mogelijke terugkeer Achteraf zal Van Mierlo verklaren dat dit de prijs is die hij moet betalen  
ens  velen is er maar één persoon om het door hem zo vurig gewenste 'paarse' kabinet voor elkaar te krj- 

,lazen. Dat beseft de senator ook. gen. Wat er gebeurd zou zijn als de D66-leider, die de sleutel tot de kabi- 
ereid is om opnieuw het lijsttrek- netsformatie in handen had, de zaak op scherp had gezet door Binnen- 
een visionaire toespraak voor het landse Zaken te claimen en de eis van Kok af te wijzen, zal nooit duide- 
Deeld van de samenleving en de lijk worden. 
et land van doen alsof. We doen De totstandkoming van het 'paarse' kabinet is het hoogtepunt van Van 
uwwerk is dat met wat stutten en Mierlo's politieke carrière. Zijn eigen ministerschap zal dat echter niet 
verstikken zodoende het creatief worden. Achteraf erkent Van Mierlo dat de zware combinatie van vice- 
alsof de overheid nog steeds de premier, minister van Buitenlandse Zaken èn partijleider van D66 hem 

['de grote beslissingen nog steeds parten heeft gespeeld: 'Een minister van Buitenlandse Zaken moet in de 
,ijl de politiek allang de greep op eerste plaats minister van Buitenlandse Zaken zijn. Terwijl je de voorman 
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bent van een politieke partij, zit je dus in een uiterst kwetsbare positie. 
Plus dat je veel in het buitenland zit. Je hebt de tijd niet. Het is zo'n 
krankzinnig vak. Achteraf vind ik dat het toch een slechte combinatie 
was.' Vooral het partijleiderschap lijdt onder de zware portefeuille van 
Van Mierlo. 'Het klopt dat ik een aantal problemen binnen de partij daar-
door niet heb kunnen oplossen', zal hij achteraf toegeven. 

Door het functioneren van Van Mierlo als minister van Buitenlandse 
Zaken en de vrijwel continue kritiek daarop ontstaan in de loop van de 
kabinetsperiode speculaties over een mogelijk terugtreden van de partij-
leider. In maart 1997 maakt Van Mierlo aan die speculaties een einde met 
de aankondiging dat hij niet langer beschikbaar is voor het lijsttrekker-
schap van D66: 'ik ben tot 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.' Van Mierlo wordt nog wel 
in de Tweede Kamer gekozen, maar de voormalig partijleider weet dat 
voor hem het moment is gekomen om zich geheel uit de politiek terug te 
trekken. Op 18 augustus 1998 laat Van Mierlo in een brief aan de voorzit-
ter van de Tweede Kamer weten zijn lidmaatschap van de Kamer te be-
eindigen: 'Mevrouw de Voorzitter, hiermede bericht ik U dat ik het lid-
maatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met ingang van 
heden beëindig. ( ... ) Na tweeëndertig jaar beëindig ik hiermee mijn poli-
tieke 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.' Het is een bescheiden afscheid uit de politieke schijnwer-
pers voor iemand die zo lang zijn stempel op de Nederlandse politiek 
heeft gezet. De erkenning voor zijn politieke verdiensten volgt later. In 
oktober 1998 wordt Van Mierlo benoemd tot minister van Staat. En op 
het voorjaarscongres in 1999 wordt hij benoemd tot erevoorzitter van 
D66. 

In 2000 wordt Van Mierlo in het ziekenhuis opgenomen om een lever-
transplantatie te ondergaan. Tijdens zijn ministerschap van Defensie heeft 
Van Mierlo bij een bloedtransfusie het hepatitis-c virus opgelopen. Een 
onbehandelbaar virus dat sindsdien zijn lever heeft aangetast. Van Mierlo 
herstelt goed van deze zware ingreep, maar gaandeweg gaat zijn gezond-
heid achteruit. Hoewel nog altijd zeer actief, treedt Van Mierlo minder in 
de publiciteit en brengt veel tijd door met schrijfster  Connie  Palmen, met 
wie hij sinds 1998 een relatie heeft. In november 2009 trouwt de 78-jarige 
Van Mierlo met zijn nieuwe liefde. 

Van Mierlo mag dan geen partijleider meer zijn, 'mister D66' zal nog 
enkele malen een opvallende, zo niet cruciale rol spelen in de moeilijke 
jaren die zijn partij aan het begin van de 21e  eeuw doormaakt. Als D66 in 
2005 een kabinetscrisis veroorzaakt omdat het voorstel voor invoering 
van de gekozen burgemeester is gesneuveld en het partijcongres van D66 
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n uiterst kwetsbare positie. grote moeite heeft met het zogenoemde 'Paasakkoord' dat de partijtop 
bt de tijd niet. Het is zo'n met CDA en VVD heeft gesloten om de coalitie te redden, is het Hans 
och een slechte combinatie van Mierlo die in een doodstille zaal zijn steun aan het akkoord uitspreekt 
r de zware portefeuille van en de stemming daarmee het beslissende zetje in de goede richting geeft. 

lemen binnen de partij daar- Het is duidelijk: Van Mierlo's stem weegt nog altijd zwaar binnen D66. 

af toegeven. Bij het veertigjarig bestaan van D66, in oktober 2006, doet Van Mier- 

Ls  minister van Buitenlandse  lo  opnieuw van zich spreken. Aan de vooravond van het jubileumcongres 

ontstaan in de loop van de geeft hij een interview dat in de media wordt uitgelegd als een pleidooi 

jk terugtreden van de partij- om D66 op te heffen. Het levert hem veel kritiek op, vooral vanuit zijn  

the  speculaties een einde met eigen partij, maar op het congres laat de voormalige partijleider er geen 
baar is voor het lijsttrekker- twijfel over bestaan dat D66 door moet gaan: 'Het is een kenmerk van 
amen dat de partij een nieuw D66 dat het nimmer z'n bestaan als vanzelfsprekend heeft gevonden. Je 

ik dat er steeds meer mensen verdringt die vraag niet. Je stelt hem en beantwoordt hem. Als we de 

.' Van Mierlo wordt nog wel Juiste lessen trekken uit het verleden, dan is er geen haar op m'n hoofd die 
ormalig partijleider weet dat twijfelt aan ons bestaansrecht. Voor velen zou er een gat vallen in het 
geheel uit de politiek terug te politieke spectrum als D66 er niet meer zou zijn. Dat zeg ik niet als een  

lo  in een brief aan de voorzit- oprichter die maar geen afstand kan doen. Maar als burger die niet meer 
atschap van de Kamer te be- zou weten, waar hij op moet stemmen.' 
Le bericht ik U dat ik het lid- Volgens Van Mierlo is weinig veranderd sinds hij veertig jaar eerder 
;en-Generaal met ingang van politiek actief werd. 'Wat we nu helder kunnen zien, voelden we en ver- 

Ieëindig ik hiermee mijn poli- moedden we toen: het langzaam, maar onverbiddelijk weglekken van een 
eer gevonden om lid te zijn vertrouwde, veilige en unieke ordening van onze zuilenmaatschappij, en 

na alles wat ik er heb geleerd een politieke cultuur, die de illusies daarvan hardnekkig overeind zou  

id  uit de politieke schijnwer- willen houden. Wij kwamen met voorstellen voor staatsrechtelijke en 
1 op de Nederlandse politiek partijpolitieke vernieuwing. Om het gat te vullen dat ontstond na het 
ke verdiensten volgt later, in wegvallen van die zuilen, moest de democratie directer en persoonlijker 
tot minister van Staat. En op worden.' Net als bij zijn rentree als partijleider in 1985, wijst Van Mierlo 
enoemd tot erevoorzitter van erop dat we leven in 'het land van doen alsof': 'Doen alsof je een veel- 

soortig parlement kiest, dat een premier aanwijst, terwijl in werkelijkheid 

huis opgenomen om een lever- de race gaat om de vraag wie er minister-president wordt: Bos of Bal- 

nisterschap van Defensie heeft kenende. Wat formeel onthouden wordt aan de kiezers - het rechtstreeks 
patitis-c virus opgelopen. Een kiezen van de premier, wordt door een achterdeur binnengehaald ten 
'er heeft aangetast. Van Mierlo koste van de andere partijen.' 
r gaandeweg gaat zijn gezond- Komend vanuit een politieke en maatschappelijke cultuur waarin 
f, treedt Van Mierlo minder in macht als vanzelfsprekend werd gezien, heeft Van Mierlo zijn hele poli- 

;chrjfster  Connie  Palmen, met tieke leven gestreden tegen die 'vanzelfsprekendheid van de macht'. Tot 
mber 2009 trouwt de 78-jarige zijn dood blijft hij er van overtuigd dat de structuren van de macht in 

Nederland slechts gericht zijn op het instandhouden van die macht en niet 

neer zijn, 'mister D66' zal nog in staat om oplossingen te bieden voor een veranderende maatschappij. 

iale rol spelen in de moeilijke Als er één besef is dat Van Mierlo op de dag van zijn overlijden achter- 
e  eeuw doormaakt. Als D66 in laat is het dat het vraagstuk van democratische legitimiteit nog altijd actu- 

it het voorstel voor invoering  eel  is. 
d en het partijcongres van D66 
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Hans van Mierlo, een inspiratiebron en een voorbeeld voor velen. Een 
visionaire filosoof-politicus die mensen op onnavolgbare wijze wist te 
boeien. Intelligent, scherpzinnig, geestig en charmant. Eén van de groot-
ste Nederlandse politici van de twintigste eeuw is niet meer. Hij zal nog 
vaak gemist worden. 

Menno van der Land 

11 maart 2010 
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

16 oktober 2002 Val kabinet-Balkenende I 
28 oktober 2002 Lousewies v.d. Laan ziet af van lijsttrekkerschap 
29 oktober 2002 Thom  de Graaf stelt zich kandidaat voor lijst-

trekkerschap 
1 november 2002 Presentatie verkiezingspamfiet 
16 november 2002 Congres 75 Zwolle  

Thom  de Graaf lijsttrekker Tweede Kamerver- 
kiezingen 
Alexander Pechtold partijvoorzitter 

4januari 2003 Start campagne Tweede Kamerverkiezingen 
22 januari 2003 Verkiezingen Tweede Kamer  

Thom  de Graaf kondigt vertrek aan 
23 januari 2003 Boris Dittrich nieuwe voorzitter Tweede Kamer- 

fractie 
8 februari 2003 Congres 76 in Zutphen 

Boris Dittrich verkozen tot 'politiek leider' 
Els Borst erelid 

11 maart 2003 Verkiezingen Provinciale Staten 
10 april 2003 Formatiegesprekken CDA-PvdA mislukt 
14 april 2003 Tweede Kamerdebat kabinetsformatie 
26 april 2003 Ledenbijeenkomst over kabinetsformatie in 

Groningen 
28 april 2003 Ledenbijeenkomst over kabinetsformatie in 

Amsterdam 
29 april 2003 Tweede Kamerfractie akkoord met coalitiege- 

sprekken 
16 mei 2003 Hoofdlijnenakkoord CDA-VVD-D66 
18 mei 2003 Congres 77 in Rotterdam 

Congres akkoord met regeringsdeelname 
26 mei 2003 Verkiezingen Eerste Kamer 

417 



LANGS DE AFGROND 

27 mei 2003 Beëdiging kabinet-Balkenende  II  
22 november 2003 Congres 78 in Maastricht 24juni 2006 

Sophie in 't Veld lijsttrekker  EP-verkiezingen 

13 maart 2004 Congres 79 in Den Haag 29juni 2006 
14 mei 2004 Start campagne Europese verkiezingen 
10 juni 2004 Verkiezingen Europees Parlement 
27 september 2004 D66 verhuist naar Laan van Meerder-voort 50 in 5 september 2006 

Den Haag 
2 november 2004 Moord op Theo van Gogh 7 oktober 2006 
20 november 2004 Congres 80 in Arnhem 

22 maart 2005 Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel gekozen 18 oktober 2006 
burgemeester 22 november 2006 

23 maart 2005  Thom  de Graaf treedt af als minister voor Be- 
stuurlijke Vernieuwing 2 maart 2007 

26 maart 2005 Paasakkoord CDA-VVD-D66 7 maart 2007 
30 maart 2005 Alexander Pechtold nieuwe minister voor Bestuurlijke 16 maart 2007 

Vernieuwing 12 mei 2007 
Jan Hoekema waarnemend partijvoorzitter 

2 april 2005 Congres 80A in Den Haag 29 mei 2007 
Congres stemt in met Paasakkoord 17 november 2007 

17 april 2005 Hans Gruijters overleden 
17 mei 2005 Presentatie 'Op weg naar nieuwe solidariteit' 
21 mei 2005 Congres 81 in Nijkerk 

Frank Dales partijvoorzitter 19 april 2008 
Rebellenclub presenteert manifest 7 november 2008  
Thom  de Graaf erelid 

1juni 2005 Referendum Europese grondwet 7 maart 2009 
5 november 2005 Congres 82 in Delft 4juni 2009 
16 december 2005 Tweede Kamerfractie tegen militaire missie 1 oktober 2009 

Uruzgan 
7 november 2009 

2 februari 2006 Tweede Kamerdebat over Uruzgan 
3 februari 2006 Boris Dittrich treedt af als fractievoorzitter 16 januari 2010 

Lousewies van der Laan nieuwe fractievoorzitter 20 februari 2010 
7 maart 2006 Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 
5 april 2006 Notitie Liberaal-democraten van Eerste Kamer- 6 maart 2010 

fractie 
10 mei 2006 Alexander Pechtold stelt zich kandidaat voor 11 maart 2010 

lijsttrekkerschap 2 april 2010 
13 mei 2006 Congres 83 in Zutphen 
23 mei 2006 Lousewies v.d. Laan stelt zich kandidaat voor 16/17 april 2010 
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Thom  de Graaf (tot 02-05-2003) 
Lousewies van der Laan 
Boris Dittrich 
Bert Bakker 
Boris van der Ham 

Tweede Kani 

Alexander Pechtold 
Boris van der Ham 

Tweede Kam 

Alexander Pechtold 
Boris van der Ham 
Magda Berndsen 
Fatma Koser Kaya 
Pia  Dijkstra 

LANGS DE AFGROND 

8 mei 2010 Start campagne Tweede Kamerverkiezingen 
9juni 2010 Verkiezingen Tweede Kamer 
21 juni 2010 Verkennende gesprekken Paars-plus coalitie 
5 juli 2010 Start formatiegesprekken Paars-plus 
20 juli 2010 Formatiegesprekken Paars-plus mislukt 
14 oktober 2010 Beëdiging kabinet-Rutte 
6 november 2010 Congres 92 in Den Haag 

2 maart 2011 Verkiezingen Provinciale Staten 
27 april 2011 Kenniscentrum omgedoopt tot mr. Hans van 

Mierlo stichting 
23 mei 2011 Verkiezingen Eerste Kamer 
28 mei 2011 Congres 93 in Utrecht 
12 november 2011 Congres 94 in Den Haag 

21 april 2012 Congres 95 in Rotterdam 
Maarten Engwirda erelid 
Breuk in coalitie, vervroegde verkiezingen in 
vooruitzicht 

26 april 2012 Begrotingsakkoord 
11 augustus 2012 Start campagne Tweede Kamerverkiezingen 
24/25 augustus 2012 Congres 96 in Den Haag 
12 september 2012 Tweede Kamerverkiezingen 

420 

Tweede K 

Alexander Pechtold 
Stientje van Veldhoven 
Wouter Koolmees 
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Tweede Kamerfractie 2006— 2010 

Alexander Pechtold Fatma Koser Kaya 
Boris van der Ham  
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ede Kamerverkiezingen 
te Kamer 
kken Paars-plus coalitie 
kken Paars-plus 
Paars-plus mislukt 
utte 
laag 

iciale Staten 
edoopt tot mr. Hans van 

Kamer 
ht  
daag  

rdam 
erelid 
rvroegde verkiezingen in 

MENSEN 

Tweede Kamerfractie 2003 2006  

Thom  de Graaf (tot 02-05-2003) 
Lousewies van der Laan 
Boris Dittrich 
Bert Bakker 
Boris van der Ham 

Francine Giskes (tot 08-09-
2004) 
Ursi Lambrechts (vanaf 03-06-
2003) 
Fatma Koser Kaya (vanaf 08-09-
2004) 

Tweede Kamerfractie 2010-2012 
eede Kamerverkiezingen 
Haag 
Liezingen 

Alexander Pechtold Gerard Schouw 
Boris van der Ham Wassila Hachchi 
Magda Berndsen Stientje van Veldhoven 
Fatma Koser Kaya Wouter Koolmees  
Pia  Dijkstra Kees Verhoeven 

Tweede Kamerfractie 2012 - 

Alexander Pechtold 
Stientje van Veldhoven 
Wouter Koolmees 
Kees Verhoeven 
Vera Bergkamp 
Gerard Schouw 

Paul van Meenen 
Steven van Weijenberg  
Pia  Dijkstra 
Magda Bemdsen 
Sjoerd Sjoerdsma 
Wassila Hachchi 
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Eerste Kamerfractie 2003 - 2007 

Eddy Schuyer Gerard Schouw 
Jacob Kohnstamm (tot 07-09- Hans Engels (vanaf 07-09-2004) 
2004) 

Eerste Kamerfractie 2007— 2011 

Gerard Schouw (tot 16-06-2010) Boele Staal (vanaf 22-06-2010) 
Hans Engels 

Eerste Kamerfractie 20]] - 

Roger van Boxtel Joris Bakker 
Hans Engels Thom  de Graaf 
Marijke Scholten 

Fractie Europees Parlement 2004 - 2009 

Sophie in 't Veld  

Fractievooi  

Thom  de Graaf 
Boris Dittrich 
Lousewies van der Laan 
Alexander Pechtold 

Bewindsperson  

Thom  de Graaf 
Laurens-Jan Brinkhorst 
Alexander Pechtold 
Medy van der Laan 

Pat 

Alexander Pechtold 
Jan Hoekema (wnd.) 
Frank Dales 
Gerard  Schouw  (wnd.) 
Ingrid van Engeishoven 

Sophie in 't Veld 
Marietje Schaake  

Fractie Europees Parlement 2009 - 

Gerben-Jan Gerbrandy 
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3 -2007 Fractievoorzitters Tweede Kamer 

ard Schouw Thom  de Graaf 1998 - 2003 
is Engels (vanaf 07-09-2004) Boris Dittrich 2003 - 2005 

Lousewies van der Laan 2005 - 2006 
Alexander Pechtold 2006 - 

7-2011 

Ie Staal (vanaf 22-06-2010) 

0]] - 

s Bakker 
m de Graaf 

2004-2009 

Bewindspersonen kabinet-Balkenende  II 

Thom  de Graaf 27-05-2003 - 23-03-2005 
Laurens-Jan Brinkhorst 27-05-2003 - 29-06-2006 
Alexander Pechtold 30-03-2005 - 29-06-2006 
Medy van der Laan 27-05-2003 - 29-06-2006 

Partijvoorzitters 

Alexander Pechtold 16-11-2002 - 31-03-2005 
Jan Hoekema (wnd.) 31-03-2005 - 21-05-2005 
Frank Dales 21-05-2005 - 02-03-2007 
Gerard  Schouw  (wnd.) 02-03-2007 - 12-05-2007 
Ingrid van Engelshoven 12-12-2007 - 

nt 2009— 

ben-Jan Gerbrandy  
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CIJFERS 

Verkiezingsuitslagen 

Geraadji 
Tweede Kamer 2002 r 4,0% 6 zetels 
Provinciale Staten 2003 4,6% 31 zetels 
Eerste Kamer 2003 4,4% 3 zetels 
Europees Parlement 2004 4,2% 1 zetel 
Gemeenteraad 2006 2,7% 147 zetels D66 

Tweede Kamer 2006 2,0% 3 zetels 
Provinciale Staten 2007 2,6% 9 zetels Archief D66, gedeponeerd hij h 

Eerste Kamer 2007 2,0% 2 zetels Politieke Partijen van de Rijksui 

Europees Parlement 2009 11,3% 3 zetels Bureau van D66 in Den Haag 

Gemeenteraad 2010 8,2% 546 zetels 
Tweede Kamer 2010 6,9% 10 zetels Website D66, gearchiveerd door 

Provinciale Staten 2011 8,4% 42 zetels 
Eerste Kamer 2011 7,6% 5 zetels Democraat, ledenmagazine van 

Tweede Kamer 2012 8,0% 12 zetels 
D66 Nieuwsbrief maandelijkse 

(bron: www .verkiezingsuitslagen.nl) 
Interviews 

Ledenaantal Joris  Backer  
Bert Bakker 

1 januari 2003 12.711 1 januari 2008 10.357 Roger van Boxtel 

1januari 2004 13.507 1januari 2009 12.305 Laurens-Jan Brinkhorst 

1januari 2005 12.827 1 januari 2010 18.507 Frank Dales 

1 januari 2006 11.065 1 januari 2011 21.599 Boris Dittrich 

1 januari 2007 10.462 1januari 2012 21.985 Frans van Drimmelen  
Ingrid  van Engelshoven 

(bron: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen)  Thom  de Graaf 
Lousewies van der Laan 
Frank van  Mil  
Carla Pauw 
Alexander Pechtold 
Gerard Schouw 
Eddy Schuyer 
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Geraadpleegde bronnen 

4,0% 6 zetels 
4,6% 31 zetels 
4,4% 3 zetels 
4,2% 1 zetel 
2,7% 147 zetels D66 

2,0% 3 zetels 
2,6% 9 zetels Archief D66, gedeponeerd bij het Documentatiecentrum Nederlandse 

2,0% 2 zetels Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen en op het Landelijk 

11,3% 3 zetels Bureau van D66 in Den Haag 

8,2% 546 zetels 
6,9% 10 zetels Website D66, gearchiveerd door Archipol, www.archipol.nl  

8,4% 42 zetels 
7,6% 5 zetels Democraat, ledenmagazine van D66 

8,0% 12 zetels 
D66 Nieuwsbrief, maandelijkse e-mailnieuwsbrief 

Interviews  

Joris  Backer  
Bert Bakker 

nuari 2008 10.357 Roger van Boxtel 

nuari 2009 12.305 Laurens-Jan Brinkhorst 

nuari 2010 18.507 Frank Dales 

nuari 2011 21.599 Boris Dittrich 

nuari 2012 21.985 Frans van Drimmelen  
Ingrid  van Engelshoven 

1itieke Partijen)  Thom  de Graaf 
Lousewies van der Laan 
Frank van  Mil  
Carla Pauw 
Alexander Pechtold 
Gerard Schouw 
Eddy Schuyer 

01-09-2011 
21-04-2011 
02-02-2012 
15-11-2011 
31-05-2011 
22-04-2011 
26-04-2011 
07-02-2012 
23-05-2011 
30-05-2011 en 26-11-2011 
15-11-2011 
10-08-2011 
08-09-2011, 28-09-2011 en 22-03-2012 
03-10-2011 
11-11-2011 
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leedD6har tiende 
nederlaag in'twaalf jaar tijd. De partij verkeerde in een diepe crisis. Wat ging 
er v1.00raf aan het slechtste verkiezingsresultaat sinds de oprichting van D66? 
En hoe kwamen de deoErat&decrisis te boven? 

:; - -: 
- 

.5 

_______ 
. ;1nLongs de afg&ondbeschrijft.Mennovan:der-tand..ho op van D66 

een harde strijdom de macht werd uitgevochten, terw_ij worstelde 
met de deelname aan een bij de achterban omstreden ka ihet. oe de demo-
craten twee kabinetscrises veroorzaakten en de partij na vijf verloren verkie-
zingen op een rij op haar ondergang leek af te stevenen. En hoe 066 onder 
leiding van Alexander Pechtold de derde wederopstanding in haar bestaan 
meemaakte, met als voqI:jqpJhQogtepuot twaalf zetelsbij  de jweede Kamer- 

- 

at r binnen D66 gebeurde op cruciale  

• ét tweede kabinet-Balkenende, het aftreden vai.- 
premier  Thom  de Graaf, de besluitvorming over de militaire missie naar 
gan en de val van het kabinet over de kwestie Hirsi Ah. Voor het boek kreeg 
Van der Land inzage in het volledige partijarchief van 066, waaronder yel I 
vertrouwelijke documenten. Ook sprak hij uitvoerig met alle hoofdrolspelers. 
Daardoor biedt  Longs  de afgrond een unieke blik achter de schermen van 56 

Menno van der Land (1973) is gepromoveerd politicoloog. Vn zijn hand ver-
scheen eerder hJ l5o1ek'5. Tufsei 'tdeaoIéi i!Iûs,e De geschiedéñisa 066, 

-'. 5.; .•'..-. - 

z çp' R 
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