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Alexander Pechtold:
‘Het gidsend vermogen van de politiek schiet tekort’1

Hans Goslinga en Peter van der Heiden

Alexander Pechtold (48) was nog in de luiers, toen d’66 werd opgericht. Nu is hij als politiek 
leider van deze, destijds voor on-Nederlands gehouden partij een spin in het web van de 
Nederlandse politiek. Met zijn steun aan het kabinet-Rutte ii geeft hij nieuwe inhoud aan de 
kunst die d66 zich onder haar oprichter Hans van Mierlo al eigen maakte: oppositie voeren 
voor een kabinet. Maar daar houden de aspiraties niet op.

Pechtold zette in 2012 welbewust een stap naar de spilpositie door na de val van het kabi-
net-Rutte i het initiatief te nemen voor een begrotingsakkoord, dat als het ‘Lenteakkoord’ de 
geschiedenis is ingegaan. ‘Het kon mij op dat moment niet veel schelen met wie ik aan tafel 
zat, als er maar besluiten werden genomen. d66 had in de jaren voordien een paar krassen 
opgelopen, en mijn ervaring zei me: nu moeten we laten zien dat we een progressieve mid-
denpartij zijn die snapt dat mensen politieke rust en stabiliteit willen.’

d66 is sindsdien een constante factor gebleven in het streven naar stabiliteit in het lands-
bestuur. Onder het kabinet-Rutte ii duurde het een jaar voordat de coalitiepartijen vvd en 
pvda de betekenis van deze rol op waarde schatten. De partij maakt sinds het Herfstakkoord 
van 2013 deel uit van wat wordt genoemd de ‘constructieve oppositie’. We spraken met de 
d66-aanvoerder toen het akkoord over de begroting 2015 op een oor na was gevild.

Hoe kijkt hij aan tegen de bijzondere constructie op basis waarvan het kabinet-Rutte kan regeren?

‘Ik heb het niet bedacht en het is niet ideaal, maar gegeven de politieke situatie het best haalbare. 
Er worden knopen doorgehakt, er wordt achterstallig onderhoud gepleegd en de constructie 
voorziet in de behoefte van de kiezers aan stabiliteit. Dat is voor mij vanaf 2012 de rode draad 
geweest. Wij krijgen vanuit onze achterban meer steun voor deze lijn dan vvd en pvda.’

Terwijl d66 niet in het kabinet zichtbaar is…

‘Ach, er zijn ministers die op straat niet worden herkend. Slob, Van der Staaij en ik zijn wel 
bekend, hoor. Het beeld van die drie mannen die komen aanlopen als er een probleem is.’

Het is wel bijzonder, die samenwerking tussen d66 en ChristenUnie en sgp. Voor deze partijen 
vertegenwoordigde u toch bijna de antichrist.

‘Ik ben die samenwerking welbewust aangegaan. Als er met Wilders en aanvankelijk ook Krol 
zoveel nee en tegen in de politiek zit, moet je kijken: met wie lukt het wel? Ik heb tegen Slob en 
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Van der Staaij gezegd: “We onderhandelen over het kasboek, niet over de Bijbel. Ik hoop dat 
jullie dat ook zo zien.” Dat bleek het geval. Voorheen stond het beeld van de Staphorster vari-
ant samenwerking in de weg. Dat had het effect dat het ons over en weer in de comfortzone 
hield. In de rest hoefden we ons niet te verdiepen. Dat is nu doorbroken. Ook door de nieuwe 
lichting. Van der Staaij is toch een ander dan Van der Vlies. Daarnaast hebben we gemeen dat 
we een sterke verantwoordelijkheid voelen voor het bestuur van het land. Ik ben ook wel blij 
dat het cda niet meedoet. Ik kan me op vvd en pvda richten en hoef niet bang te zijn voor 
bewegingen achter mijn rug.’

Is het eigenlijk niet prettig, zo’n invloedrijke rol aan de zijkant?

‘Nee, er zijn ook frustrerende momenten. We willen niet alleen probleemoplosser zijn, maar 
ook vormgeven aan de toekomst. Nu zijn we vooral bezig met het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. Ik ben blij dat dat eindelijk gebeurt, maar er is meer nodig.’

Wat zijn de oorzaken van het achterstallig onderhoud?

‘Wat ik de voormalige grote drie noem – vvd, pvda en cda – hebben in de loop der tijd 
zoveel zaken onbespreekbaar gemaakt, dat er niks is gebeurd. Op vrijwel alles lag een taboe: 

Alexander Pechtold tijdens de persconferentie van de coalitie en oppositiefracties over het Herfstakkoord, 

11 oktober 2013. Op de achtergrond Arie Slob en Kees van der Staaij.
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de hypotheekrenteaftrek, het scheefwonen, de zorg, de aow. Cohen wilde destijds, met vvd 
en cda, de hervorming van de aow uitstellen tot 2020. Rutte zei: de hypotheekrenteaftrek 
staat als een huis. Kom daar dan nog maar eens tussen. Daar zijn we nu doorheen. Maar ik 
geef liever vorm aan de toekomst, en daarvoor moet je eigen mensen in de Trêveszaal heb-
ben zitten.’

Het heeft een jaar geduurd voordat bij vvd en pvda het kwartje viel dat ze door het ontbreken 
van acht zetels in de Eerste Kamer bredere steun in de Tweede Kamer moesten zoeken.

‘Ja, in de euforie over hun verkiezingsresultaten dachten ze dat ze het samen wel konden 
rooien. Dat was een vergissing. Daar kwamen ze vrij snel achter, maar toen maakten ze 
opnieuw een vergissing door voor het woonakkoord te gaan onderhandelen met de senato-
ren van het cda. Ze hebben drie maanden met Brinkman gepraat. Leuk voor het ontsprui-
tende leiderschap van Buma: we gaan eerst eens met je vader praten, joh. Toen die onderhan-
delingen vast kwamen te zitten, zei ik tijdens een wandeling tegen Rutte: “Mark, kun je tot 
acht tellen?” Hij vroeg: “Hoezo?” Ik zei: “Je kijkt nu zo naar die zetels van het cda, maar als je 
d66, ChristenUnie en sgp bij elkaar optelt, kom je ook op acht.” Hij keek me aarzelend aan. 
Ik zei: “Het gaat over wonen, en op dat punt zitten wij hartstikke dicht bij elkaar.” “Aha”, zei 
hij, “Stef (Blok – red.) belt zo.” Dat gebeurde binnen een uur. Na drie dagen waren we eruit.’

Toen duurde het nog ruim een halfjaar voordat ze weer bij Slob, Van der Staaij en u terugkwa-
men.

‘Ja, eerst kwam er nog het sociaal akkoord en de poging van pvda-fractieleider Samsom tot 
een Oranjeakkoord te komen, een soort nationaal kabinet. Wat was dat? Bidden tegen de 
maan? Toen volgde het armpje drukken tussen coalitie en oppositie over de begroting 2014. 
Het echte omslagpunt kwam na de nederlaag van de staatssecretarissen Weekers en Klijnsma 
met hun pensioenplannen in de Eerste Kamer. Toen pas drong echt door dat de toenmalige 
pvda-senator Han Noten gelijk had, dat fracties in de senaat doorgaans hetzelfde stemmen 
als hun verwante fracties in de Tweede Kamer. De wet van Noten betekende dat je het draag-
vlak al moest zoeken in de Tweede Kamer. Dat besef resulteerde in het Herfstakkoord.’

Misschien wel meer dan uw voorgangers wilt u van d66 een degelijke bestuurspartij maken?

‘Iedereen doet het weer anders. d66 ziet binnenkort Abraham, en mijn ambitie is de partij 
tot meer te maken dan een tweede keus of een redelijk alternatief. Redelijk ja, alternatief nee.’

Een zelfstandige politieke kracht…

‘Ja. De antirevolutionair Barend Biesheuvel zette ons in het begin nog weg als een on-Neder-
landse partij. Ik denk dat we nu meer aansluiting bij de samenleving hebben dan de voor-
malige grote drie. De individuele burger wil niet meer vanaf de kansel of van zijn vakbond 
horen welke keuzen hij moet maken. Hij wil zelf uitmaken waar hij zijn vlees koopt of bij 
welke club hij wil voetballen. Hij stelt zijn eigen pakket van het leven samen.’
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Wat zijn volgens u de oorzaken van het verval van de oude volkspartijen?

‘Hun interne structuren, de wijze waarop ze belangen behartigen, de verstrengeling met belan-
genclubs in het middenveld. Een mooi voorbeeld: de twaalf dagen waarin het Amsterdamse 
d66 met de sp over een college onderhandelde. Ze stuitten op dezelfde problemen als in de 
onderhandelingen met de pvda. Maar het verschil was dat ze nu niet zaten tegenover de 
woningbouwvereniging, het welzijnswerk, de onderwijsvakbond. Die verwevenheid is zo 
sterk, dat zo’n pvda vanwege de gevestigde belangen nauwelijks nog kan bewegen. Bij de sp 
bestaat dat probleem niet. Bij ons ook niet. Onze achterban vindt het beter dat we een besluit 
nemen waar hij het niet helemaal mee eens is, dan dat we er omheen draaien en een maske-
rade opvoeren. Dat werkt niet meer.’

Volgens Pechtold is d66 in die zin nog altijd een revolutionaire partij, die opereert in de tra-
ditie van mannen van het eerste uur als Hans van Mierlo en Jan Glastra van Loon. Zij wilden 
al nieuwe kanalen naar de macht graven en de belangenverstrengeling tussen politiek en mid-
denveld doorbreken. ‘We zijn nog altijd activistisch in de zin dat we nu om vvd en pvda heen 
cirkelen en roepen: doe eens wat! Tegelijk pakken we de kansen om onze agenda uit te voeren. 
Het is een moderne variant.’

Bent u voor een reshuffle van het kabinet?

‘Nee. Ik ben blij dat we via de begrotings- en deelakkoorden onze bijdragen leveren. Maar het 
kabinetsbeleid beantwoordt niet het chagrijn in de samenleving, dat voel ik steeds meer, zeker 
nu de wereld de afgelopen zomer ruw bij ons is binnengedrongen. Het gidsend vermogen van 
de politiek schiet tekort. Iedereen weet wat we niet willen: we willen geen gas uit Groningen, 
we willen geen schaliegas, we willen ook niet Poetins gas. Maar wat we wel willen is niet dui-
delijk. De crisis heeft onze economie loodzwaar gemaakt. Meer dan de helft van de belasting-
inkomsten komt uit belasting op arbeid. In 2002 was dat een kwart. Je moet natuurlijk steeds 
duidelijk maken dat we het hier fantastisch goed hebben. Als je om je heen kijkt, zie je dat het 
veel erger kan. Maar als je wilt houden wat je hebt, moet er veel gebeuren. De houding is nu 
misschien nog net niet lethargisch, maar wel afwachtend.’

Daarin lijkt een sterk verlangen naar een nieuw kabinet door te klinken.

‘Ik zit niet te wachten op nieuwe verkiezingen. Maar je moet vaststellen dat de helft van het 
huidige regeerakkoord is uitgevoerd en de andere helft is geschrapt. Dus je kunt je afvragen of 
dit kabinet het goede antwoord is op de problemen en uitdagingen. Kabinetten vallen, zoals 
jullie weten, zelden vanuit de oppositie. Ze zullen er dus zelf achter moeten komen dat de 
ambities moeten worden opgeschroefd.’

De gegroeide constructie, door u omschreven als niet ideaal, zou misschien tot 2017 mee kunnen, 
maar… 
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‘Wat eraan komt, is 19 maart, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en in het verlengde 
daarvan de Eerste Kamer. Dat valt samen met de keuzen die het kabinet moet maken over de her-
vorming van het belastingstelsel en de pensioenen – twee onderwerpen waarover deze partijen 
vanouds anders denken. Gevoegd bij hun matige stand in de peilingen… ja, het wordt riskant.’

Hoe kijkt u aan tegen de bestendigheid van het partijbestel? Bestaat de noodzaak om dat te her-
vormen nog?

‘Die noodzaak is er nog steeds, maar het is moeilijker dan ooit. De kiezer is zeer zoekend. Hans 
van Mierlo haalde voorpaginanieuws in Amerika met een entree met zeven zetels. Dat was 
in 1967 een aardverschuiving. Maar bij de laatste verkiezingen hadden de meeste partijen een 
winst of verlies van zeven zetels. Ik heb nu geen blauwdruk hoe het bestel moet worden aan-
gepast, daar moeten we bij ons vijftigjarig bestaan in 2016 maar eens een congres aan wijden.’

Niet gewoon een simpele verhoging van de kiesdrempel?

‘Het vvd-voorstel om de kiesdrempel te verhogen lijkt mij geen oplossing; [lachend] ik heb 
niet het idee dat de sgp nu het grootste probleem van de instabiliteit is. En een kiesdrempel 
hangt een slot op bestaande partijen waardoor iedere vernieuwing zich nog harder en veel 
ruwer erin vecht. Als een nieuwe partij dan eindelijk binnenkomt, dan komt-ie ook als een 
ukip binnen, zoals nu bij de Britten. We moeten iets doen aan de structuur en aan de cultuur. 
Kiezers zijn afgedwaald van het “gezonde midden”, en we moeten ze daar weer terug krijgen.’

Maar hoe dan?

‘Dat hangt samen met politiek leiderschap. De doorloopsnelheid in Den Haag is te hoog. Ik 
ben, na tien jaar, al jarenlang samen met Wilders de nestor als fractievoorzitter. En mij is vorig 
jaar al gewenst of verwenst dat ik maar eens wat anders moet zoeken. Het gebrek aan politiek 
leiderschap zorgt ook voor minder vertrouwen in de politiek.’

Hoe verklaart u die snelle doorloop?

‘Politiek bedrijven wordt niet meer gezien als werken voor de goede zaak of het nastreven 
van idealen. Maar we doen daar als politiek ook te weinig aan. Kijk naar wie we naar Brussel 
stuurden bij de Europese verkiezingen. België leverde Guy Verhofstadt en Jean-Luc Dehaene, 
twee oud-premiers. Uit andere landen komen oud-ministers. Bij ons werkt het andersom: als 
je vijf jaar in het Europees Parlement gaat zitten, mag je daarna minister worden. Of als er 
geen plek meer voor je is op de lijst voor de Tweede Kamer, mag je daar nog een tijdje zitten. 
We sturen geen gezag over de grens. Maar ook het aanzien van de nationale politici is minder. 
De burger hoeft niet tegen ons op te kijken, maar een beetje kloof is niet erg.’

d66 staat nu goed in de peilingen, maar dat kan zo weer anders zijn. Is het niet heel lastig om met 
die vluchtigheid om te gaan?
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‘Jazeker, het lijkt soms of het electoraat dertien partijen in de Tweede Kamer nog te weinig 
vindt. Aan de andere kant heb ik ontdekt dat je ook kiezers kunt trekken door er maling aan 
te hebben en gewoon te doen waar je voor staat. Toen we aan dit gedoogavontuur begonnen, 
heb ik tegen de fractie gezegd dat er twee scenario’s zijn: burgemeester in oorlogstijd of redder 
des vaderlands. Want wie weet zou het electoraat denken: ze hebben de boel rustig gehouden, 
geen verkiezingen, stabiliteit – of dat ze denken: “Ze hebben die rotzakken in het zadel gehou-
den” waardoor ze niet weggestuurd zijn.’

Zo wint de cultuur dus van de structuur. Moet de structuur dan nog wel veranderd worden?

‘Ja, want de intervallen waarmee de onrust terugkomt, zitten mij te dicht op elkaar. Dus er 
moet wel wat veranderen. De rol van de Eerste Kamer bijvoorbeeld: voordat je een wet daar 
doorheen hebt ben je tijden verder. Dat zou anders moeten. De Grondwet zou teruggebracht 
moeten worden tot de essentie en de rest kan geregeld worden in gewone wetgeving. De 
Eerste Kamer zou ontbonden kunnen worden bij een politieke crisis. Doen we daar niets aan, 
dan krijgen we Amerikaanse toestanden waarbij de ene Kamer de andere gijzelt.’

En het referendum?

‘Uiteraard. Het is overigens merkwaardig dat d66 vereenzelvigd wordt met het referendum; 
pas sinds 1980 zijn we daarvoor. En alleen voor een correctief referendum. Voor mij is een 
goed referendum een niet gebruikt referendum. Als een noodrem in de trein: ik ben blij 
dat-ie er hangt, ik ga ervan uit dat de machinist weet wat hij doet, maar als het helemaal 
de spuigaten uitloopt, kan ik eraan trekken. Zo is het ook met wetgeving. Zo’n systeem is 
disciplinerend voor politici, en eigenlijk zou dan een gehouden referendum een afgang zijn 
voor de politiek.’

De gekozen burgemeester?

‘Ja graag! Die is overigens dichterbij dan ooit, net als het correctief referendum. De voorstel-
len liggen in de senaat. Het is voor ons een beetje pijnlijk, maar nu we er geen fuzz over maken, 
vliegen ze er doorheen. Ik zeg vaak: “Jongens, even stil blijven zitten,” maar als het er straks 
doorheen is roepen we: “Hallo, kijk eens!” Nu is het geen prestigekwestie, hoeft het ons niet 
gegund te worden. Zelfs het cda is om in deze kwestie. Dat moeten ze ook wel, anders komen 
ze misschien nooit meer aan burgemeesters, maar ik heb er wel respect voor.

Het gaat niet alleen om prestige en gunnen, soms is men ook gewoon murw. Dat had ik ook 
bij het Lenteakkoord en de aow-leeftijd. Stel je voor: we hebben met een gevallen kabinet in de 
begrotingsbehandeling van 2013 de aow verhoogd naar 67 én leeftijdsverwachtingsafhankelijk 
gemaakt. Dat is toch gaatje! Het verdient geen schoonheidsprijs, maar is wel gebeurd.’

d66 is strikt genomen alweer een van de oudere partijen…

‘Ja, ouder zelfs dan het cda [bulderende lach]. d66 heeft wel altijd een aura van moderniteit 
om zich heen. We hebben de op één na grootste jongerenorganisatie. Keer op keer weten wij 
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dat deel van de bevolking aan ons te binden met een duidelijk profiel op Europa, over onder-
wijs, over wat we echt willen.

In 2016 worden we vijftig – ik verheug me nu al enorm op het jubileumcongres in 
Amsterdam. Dat is al één reden om in ieder geval tot 2016 aan te willen blijven als politiek lei-
der, om daar in Krasnapolsky te zeggen: “Voorouders, wij zijn hier nu de grootste. Wij leveren 
hier nu vier wethouders. Hadden jullie dat kunnen bedenken 50 jaar geleden?’’’

Noot

1 Het vraaggesprek met Pechtold heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2014 en werd geautoriseerd 

op 4 september 2014.
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