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Úvod 

  

 V 60. letech 20. století vznikla v Nizozemsku politická strana, která se svým 

programem zásadně odlišovala od již existujících stran. Nejenže po nejbližších volbách 

„neupadla v zapomnění“, ale podařilo se jí udržet na nizozemské politické scéně a 

dokonce několikrát výrazně zasáhnout do fungování státu. Zrodil se fenomén strany 

Demokraté 66.  

 Moje bakalářská práce „Demokraté 66 na nizozemské politické scéně“ se tedy 

orientuje převážně do 2. poloviny 20. století, a to na politickou složku společenského 

života v Nizozemsku. Nejprve považuji za nutné upozornit na nejednoznačný název 

práce. Příčinou tohoto zkreslení je skutečnost, že strana, která vznikla pod označením 

„Demokraté '66“, upravila v průběhu své existence (v roce 1985) název na „Demokraté 

66“. Jelikož se však výrazně neodchýlila od svých základních postojů, je možné použít 

obě podoby jména zaměnitelně bez ohledu na pojednávané časové období. Nicméně pro 

přehlednost textu reflektuji odlišné názvy strany v různé době. Pokud se zabývám širším 

časovým úsekem, který v sobě zahrnuje i rok 1985, používám neutrální formulaci 

„D'66/D66“, nebo „Demokraté '66 (resp. Demokraté 66)“. 

 Původním záměrem práce bylo pojednat o straně D'66/D66 komplexně, tedy 

postihnout všechny oblasti jejího působení, včetně lokální a mezinárodní úrovně. 

Projektem stanovený cíl se však ukázal jako nesplnitelný v rozsahu bakalářské práce. 

Místo abych se věnovala všem zamýšleným tématům povrchově, rozhodla jsem se 

upřednostnit jinou variantu – zmapování  vnitřního vývoje strany a její účasti na 

koaličních vládách.  
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 Mým cílem je tedy v první řadě vysvětlit, proč strana vznikla a z jakého důvodu 

dosud setrvala na nizozemské politické scéně. V druhé řadě si pokládám otázku, jakou 

úlohu plnila strana ve vládních koalicích, na nichž participovala.  

 Na základě stanovených cílů jsem hlavní část práce rozdělila do dvou kapitol. 

Obě jsou uspořádány chronologicky. V první kapitole se zabývám vznikem strany v 

roce 1966 a jejím vývojem do současnosti. Nejprve analyzuji dva stěžejní požadavky, o 

jejichž prosazení strana usilovala, a to přímou volbu předsedy vlády a změnu volebního 

systému pro všeobecné volby do dolní komory parlamentu. Následně se věnuji 

vnitřnímu vývoji strany na pozadí parlamentních voleb a formování vládních koalic. 

Prezentuji volební programy strany D'66/D66 a její výsledky ve volbách do dolní 

komory. Dále se zaměřuji na vnitrostranické krize a kolísání členské základny. Své 

pojednání v první kapitole uzavírám výsledky zatím posledních voleb do dolní komory 

v listopadu 2006. 

 Ve druhé kapitole se téměř výlučně zabývám vládami, na nichž se Demokraté 

'66 (resp. Demokraté 66) podíleli. Ostatní koaliční kabinety zmiňuji pouze okrajově. 

Konkrétně se věnuji vzniku a fungování jednotlivých vlád. Pokaždé nejprve popisuji 

volební výsledky a formování nového kabinetu. Poté nastiňuji  vládní politiku a uvádím 

zástupce D'66/D66 v kabinetu a jejich hlavní přínosy. V neposlední řadě analyzuji 

kabinetní krize. 

 Literatura v anglickém jazyce je ke zvolenému tématu poměrně omezená, v 

českém jazyce prakticky neexistuje. Ačkoliv byla uveřejněna řada odborných studií, 

žádná se uceleně nevěnuje problematice vnitřního vývoje D'66/D66 nebo konkrétnímu 

podílu strany na vládě. Proto jsem na teoretický základ, obsažený v odborných 

publikacích, aplikovala poznatky získané prostřednictvím internetových zdrojů v 

nizozemštině, které jsem nejprve podrobila kritice z hlediska jejich objektivity. V první 
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části své práce tedy využívám především internetové stránky Centra pro dokumentaci 

nizozemských politických stran (DNPP; Documentation Centre Dutch Political 

Parties), ve druhé obsáhle čerpám z oficiálních internetových stránek nizozemského 

parlamentu. Obtíže spojené s překladem z nizozemštiny jsou hlavním důvodem, proč 

převážně v první kapitole užívám při práci s názvy volebních programů, politických 

plánů či hesel slovní spojení „volný překlad“. 

 Věřím, že se mi v rozsahu práce podaří zodpovědět položené otázky a 

současně přiblížit  nizozemskou politickou scénu 2. poloviny 20. století, přesněji 

zdůraznit význam strany Demokraté '66 (resp. Demokraté 66). 
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1. Vznik a vývoj strany Demokraté '66 (resp. Demokr até 

66) do roku 2006 

  

 Cílem první kapitoly této bakalářské práce je zmapování vývoje strany 

Demokraté '66 (resp. od roku 1985 strany Demokraté 66) od jejího vzniku v roce 1966 

po poslední parlamentní volby v listopadu 2006. Účast strany v koaličních vládách je 

zmíněna pouze okrajově, neboť se jí obsáhle zabývá druhá kapitola. 

 Nejprve je tedy nutné zaměřit se na aktivity předcházející samotnému vzniku 

strany, zejména vydání tzv. Výzvy, a prozkoumat základní požadavky uskupení – 

přímou volbu předsedy vlády a změnu volebního systému do dolní komory parlamentu. 

Poté následuje popis ustavení strany a její charakteristika. Tato východiska tvoří základ 

pro další sledování vývoje strany.  

 V zápětí po vzniku Demokratů '66 se ukázalo, že strana je vnitřně nejednotná. 

Tzv. krize identity z první dekády působení strany na nizozemské politické scéně vedly 

k opakovaným diskusím o jejím rozpuštění. Nicméně jejich překonání pozitivně 

ovlivnilo postoj veřejnosti k D'66, což se projevilo stoupajícími volebními preferencemi 

strany v průběhu osmdesátých a v první polovině devadesátých let.  

 Od poloviny 90. let však voličská podpora strany D66 konstantně klesá, a proto 

v závěrečných oddílech přibližuji, jakým způsobem a zda vůbec se strana s touto 

skutečností vypořádala.   
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1.1 Vznik strany a parlamentní volby v roce 1967 

 

 Uskupení Demokraté '66, které se vyvinulo ve stejnojmennou politickou stranu, 

vzniklo jako reakce na stávající politický systém. Hlavním impulsem byla 

nespokojenost s počínáním politických elit, které vyvrcholilo v první polovině 60.let 

sérií pádů a následného sestavení nových vlád bez vypsání všeobecných voleb. Politické 

dění se tak fakticky dostalo mimo kontrolu občanů.1    

 Za oficiální datum vytvoření nizozemské strany Demokraté '66 (Democraten 

'66; D'66) je považován 14. říjen 1966.2 Nejrůznější aktivity vedoucí ke vzniku strany 

však bylo možné zaznamenat již na jaře 1966. Dne 30. dubna 1966 se v hotelu 

Krasnapolsky v Amsterdamu setkalo třináct levicově zaměřených liberálů, v čele 

s novinářem a bývalým členem liberální Lidové strany pro svobodu a demokracii 

(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; VVD) Hansem Gruijtersem.3  

 V průběhu roku se skupina novinářů, vědců a obchodníků postupně rozrůstala až 

na konečných 36 osob, jež se jako Initiatiefcomité D'66 (volný překlad: „Iniciační 

komise D'66“) sešly v tiskovém centru Nieuwspoort v Haagu na podzim 1966.4 

V politickém pamfletu z 15. září, který se dostal do všeobecného povědomí pod názvem 

Appél aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze 

democratie (volný překlad: „Výzva občanům Nizozemska, znepokojených vážným 

znehodnocením naší demokracie“), vyjadřovala skupina svůj nesouhlas s fungováním 

                                                 
1De Vries, M.S.: The Secret and Cost of Success. In: Heffen, O. van, Kickert, W. J. M., Thomassen, J. J. 
A..: Governance in modern society: effects, change and formation of  government  nstitutions. 
Dordrecht:  Kluwer Academic, 2000, str.73. 
2http://www.parlement.com/  
3Hans Gruijters, celým jménem Johannes Petrus Adrianus Gruijters, se narodil 30.června 1931 
v Helmondu a zemřel 17.dubna 2005 v Lelystadtu. Vystudoval psychologii, politologii a sociologii na 
amsterdamské univerzitě. V roce 1954 získal doktorát (PhD) za psychologii. Poté se stal výkonným 
sekretářem v textilní společnosti Hatéma v Helmondu. Mezi lety 1960 a 1967 vedl zahraniční sekci 
amsterdamského liberálně zaměřeného deníku  Algemeen Handelsblad. (Další informace viz dále. Zdroj: 
http://www.parlement.com/ ) 
4http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
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stávajícího – dle jejich názoru velmi zastaralého – politického systému a žádala jeho 

rozsáhlou demokratizaci.5  

 Součástí Výzvy byl také tzv. Plan voor een nieuwe vitale democratie (volný 

překlad: „Plán pro novou demokracii“). Obsahoval základní reformní myšlenky 

uskupení – přímou volbu ministerského předsedy a nahrazení celostátního volebního 

obvodu pro parlamentní volby systémem jednomandátových volebních obvodů.6 První 

požadavek vycházel z předpokladu, že každá parlamentní strana bude mít právo 

nominovat vlastního kandidáta na premiéra, který následně představí veřejnosti program 

pro nadcházející čtyři roky svého funkčního období. Na základě dvoukolového 

většinového volebního systému by se vítězem všeobecných voleb v prvním kole stal 

kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by žádný kandidát potřebné 

hranice nedosáhl, opakované hlasování by rozhodlo mezi dvěma nejúspěšnějšími 

účastníky. Skutečnost, že tímto způsobem voliči fakticky vyberou vládní stranu, by 

jednak odstranila kritizovanou povolební proceduru koaličního vyjednávání, jednak 

zefektivnila práci dolní komory parlamentu (Tweede Kamer). Nový premiér by totiž 

sestavil jednobarevnou vládu, jež by se svým programem předstoupila před dolní 

sněmovnu a otevřela prostor pro diskusi. Jednotliví poslanci by tak měli možnost přijít s 

vlastní kritikou vládní politiky, a to bez obavy ze zavinění vnitrostranického pnutí. 

Tento způsob komunikace mezi kabinetem a parlamentem při vytváření vládního 

programu by se uplatnil také v další činnosti poslanecké sněmovny, zejména při 

předkládání připomínek k návrhům zákonů. Dosavadní vztah vzájemné závislosti 

exekutivy a legislativy by tedy byl – dle autorů Výzvy – nahrazen výkonnějším 

opozičním modelem.7  

                                                 
5http://archief.d66.nl/page/downloads/appel15091966.pdf  
6Andeweg, R.: Institutional Conservatism in the Netherlands: Proposals for and Resistance to Change. In: 
Daalder, H., Irwin, G.A.: Politics in the Netherlands: how much change? London: Cass, 1989, str.50.  
7http://archief.d66.nl/page/downloads/appel15091966.pdf  
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 Druhý požadavek – ustavení jednomandátových volebních obvodů pro volby do 

dolní komory –  považovali iniciátoři Výzvy za nejjednodušší způsob, jak vytvořit 

chybějící úzký vztah mezi poslancem a jeho voličem. Zmenšení volebních obvodů by 

usnadnilo prezentaci každého kandidáta v celém obvodu, což by napomohlo voličům v 

rozhodování. Osobní kontakt by učinil voli če zodpovědnějšími za jejich hlasování, 

neboť nevybírají politickou stranu, ale svého budoucího – zcela konkrétního – 

reprezentanta v parlamentu. Zároveň si také vítězný kandidát uvědomuje zpětnou vazbu 

na vlastní voliče. Pokud by neuspěl, nemusel by být příště zvolen. Pouto mezi 

poslancem a voličem by se tímto stalo pevnějším a důležitějším než vnitrostranická 

disciplína.8 

 Celým pamfletem se jako spojovací nit vine nutnost a nevyhnutelnost  vlastní 

volby každého občana. Záměrem uskupení, které samo sebe počínaje Výzvou 

označovalo za Demokraty '66, tedy nebylo pouze apelovat na politickou reprezentaci, 

ale především na společnost a její dlouhotrvající netečnost vůči politice. Nečekaně 

široká podpora veřejnosti, jíž se Výzvě dostalo, upevnila přesvědčení iniciátorů, že 

jejich požadavky vycházejí z názorů většinové společnosti. Přestože se nejednalo o 

původní záměr, byla v Amsterdamu v říjnu 1966 ustavena nová politická strana – 

Demokraté '66.9  

 Její začlenění do politického spektra naráží v první řadě na skutečnost, že v 

nizozemském kontextu není prosté rozdělení stran na levici a pravici dostačující a 

vyžaduje zohlednění jak socioekonomické, tak nábožensko-sekulární dimenze.10 Z 

hlediska pravo-levého členění je strana  nejčastěji označována za „centristickou“ 

(Andeweg 2002:95; Daalder 1986:510) nebo „umírněně levicovou“ (Lijphart 1975:206; 

                                                 
8http://archief.d66.nl/page/downloads/appel15091966.pdf  
9http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
10Andeweg, R. B., Irwin, G.A.: Governance and politics of the Netherlands. Basingstoke: Palgrave, 2002, 
str.93. 
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Daudt 1982:2; Strmiska 2005:160). Zaměřením se jedná o sekulární formaci, 

„radikální“  (Daalder 1986:510) či „liberáln ě-radikální“  politickou stranu (Říchová 

2004:122), stranu, která vznikla jako „ čistě reformní“ a proměnila se v „progresivně 

liberální“  (Andeweg 2002:48). Další přívlastek, se kterým se lze v odborné literatuře v 

souvislosti s D'66/D66 setkat, zdůrazňuje její postmaterialistickou povahu (Andeweg 

2002:39; Strmiska 2005:160). Samu sebe pak D66 charakterizuje jako „levicově 

centristickou nesocialistickou stranu, jež před ideologií upřednostňuje pragmatismus a 

vychází z libertariánské tradice“ a zároveň odkazuje na svůj progresivně liberální 

charakter, který je výsledkem „syntézy liberalismu a socialismu“.11  

 Prvního sjezdu strany D'66, který se konal v konferenčním centru RAI v 

Amsterdamu  24.-26. prosince 1966, se zúčastnilo na 400 členů. Během dvoudenního 

maratónu vyjednávání byl sestaven program strany a seznam kandidátů pro nadcházející 

všeobecné volby do parlamentu v roce 1967.12 Lídrem stranické kandidátky se stal první 

předseda D'66, novinář Hans van Mierlo.13  

 Kongres zároveň zahájil předvolební kampaň. Volební program se víceméně 

shodoval s programem strany, který vycházel z požadavků uvedených ve Výzvě. Vedle 

přijetí nových „pravidel hry“ (přímá volba premiéra a starostů, zavedení systému 

volebních obvodů, zrušení horní komory parlamentu, zřízení instituce referenda) a 

posílení pozice dolní komory parlamentu apeloval na obnovení a rozšíření občanských 

práv (zejména svobody projevu a tisku, práva na sdružování, shromažďování a 

demonstraci, na vyjádření životního názoru souvisejícího se svobodou vyznání, na 

ochranu telefonických rozhovorů a listovního tajemství či práva na sepisování peticí), 

                                                 
11http://www.democrats.nl/Party_Identity?mid=100116 
12http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
13Hans van Mierlo, celým jménem Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva van Mierlo se narodil 
18.srpna 1931 v Bredě. Mezi lety 1952 a 1960 studoval práva na Katholieke Universiteit Nijmegen. Od 
roku 1960 působil jako redaktor domácí sekce deníku Algemeen Handelsblad. Na podzim roku 1966 se 
stal spoluzakladatelem strany Demokraté '66. (Další informace viz dále. Zdroj: 
http://www.parlement.com/ ) 
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na reformu zastaralého právního řádu (zákonné ukotvení práva na rozvod, práva 

zaměstnanců na stávku, zrušení filmové cenzury, samovazby a kontroly politické sféry 

vojenskými složkami), na větší míru sociální spravedlnosti a řešení ekonomických 

problémů bez ohledu na ideologickou vzdálenost politických stran nebo na nutnost 

mezinárodní spolupráce. D'66 neopominula zahrnout ani problematiku kultury, 

územního plánování, bytové výstavby, zdravotnictví, zemědělství, školství a populační 

politiky.14 

 Volební preference D'66 se pohybovaly nečekaně vysoko. Parlamentní volby, 

které se uskutečnily 15. února 1967, potvrdily oblibu strany u voličů. Se ziskem 4,48% 

(307 810 hlasů) obsadila sedm poslaneckých křesel.15 Její překvapivý výsledek měl 

okamžitý efekt na ostatní strany. Jeden z tehdejších lídrů Strany práce (Partij van de 

Arbeid; PvdA) Ed van Thijn se nechal slyšet, že úspěch strany D'66 otevřel oči v otázce 

nutnosti revidovat demokratické instituce všem politickým stranám.16 

 Úspěšné volby znamenaly pro D'66 nárůst členské základny. V roce 1966 čítala 

strana na 1500 členů, do listopadu 1967 se počet straníků více než zdvojnásobil – na 

3700. Trend rozrůstání členské základny pokračoval až do konce roku 1970.17 Avšak 

strana stále nedisponovala plně obsazeným stranickým aparátem. Van Mierlo, který 

získal jeden z poslaneckých mandátů, sice zůstal politickým vůdcem strany, ale 

v souladu se stranickými stanovami, které neumožňují kompatibilitu mezi funkcí 

poslance a členstvím ve výboru strany, se vzdal předsednického postu a byl nahrazen G. 

Ringnaldem. Stejně jako Van Mierlo a Ringnalda se mezi signatáře Výzvy a 

                                                 
14http://www.rug.nl/dnpp/themas/vp/perJaar/1967/d6667.pdf?as=pdf 
15http://www.nlverkiezingen.com/TK1967.html  
16Irwin, G., Dittrich, K.: And the Walls Cam Tumbling Down: Party Dealignment in the Netherlands. In: 
Dalton, R. J. (eds.): Electoral Change in Advanced Industrial Democracies. Princeton, 1984, str. 271-272. 
17V prosinci 1968 se k D'66 hlásilo 3850 lidí, v listopadu 1969 5075, 1.1.1970 měla strana 5300 členů a v 
listopadu 1970 pak 6400. Zdroj: http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt  
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spoluzakladatele D'66 řadil také další předseda strany H.J. van Lookeren Campagne, 

jenž vystřídal Ringnaldu v listopadu 1967.18 

 

1.2 Etablování strany D'66 mezi lety 1967 až 1977 

 

 Strana D'66 nabídla ve svém programu několik způsobů řešení aktuální politické 

situace. Diskuse v politických kruzích i na veřejnosti posunuly některé její návrhy do 

další fáze. Během roku 1967 vznikla Staatscommissie van advies inzake de Grondwet 

en de Kieswet (volný překlad: „Komise pro ústavní a volební reformu“), která se mj. 

zabývala požadavkem strany D'66 na přímou volbu ministerského předsedy, ovšem v 

upravené podobě.19 V první řadě Komise upřednostňovala namísto pevně stanoveného 

čtyřletého funkčního období premiéra volební období v maximální délce čtyř roků s 

právem poslanců usilovat o jeho demisi. Poté by následovaly nové volby, a to jak 

ministerského předsedy, tak do druhé komory. Druhá změna se týkala způsobu volby 

předsedy vlády. Původní požadavek na zavedení dvoukolového většinového systému 

Komise „zmírnila“ rozšířením výběru použitelných volebních systémů o tzv. 

alternativní hlasování.20 Avšak ani upravený plán na přímou volbu premiéra se nesetkal 

s většinovou podporou mezi členy Komise a byl v závěrečné zprávě z roku 1969 

zamítnut.21 Nicméně Komise schválila – i když pouze těsnou většinou – doporučení 

                                                 
18http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/vz   
19Lijphart, A.: The Dutch electoral system in comparative perspective: extreme proportional 
representation, multipartism, and the failure of electoral reform. The Nederlands' Journal of Sociology. 
Vol. 14 (1978), pp 115-133, p 128-129. http://webdoc.ubn.kun.nl/tijd/n/nethjoofs/  
20Alternativní hlasování je variantou většinového volebního systému, užívanou v Austrálii ve volbách do  
Sněmovny reprezentantů Federálního shromáždění. Umožňuje voliči seřadit jednotlivé kandidáty podle 
vlastních preferencí. Podrobněji viz  Říchová, B.: Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2002, 
str.149. 
21Lijphart, A.: The Dutch electoral system in comparative perspective: extreme proportional 
representation, multipartism, and the failure of electoral reform. The Nederlands' Journal of Sociology. 
Vol. 14 (1978), pp 115-133, p 128-129. http://webdoc.ubn.kun.nl/tijd/n/nethjoofs/  
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méně radikálního návrhu – přímé volby formateura.22 Za předpokladu, že by vítězný 

kandidát těchto voleb současně získal absolutní většinu hlasů všech voličů, by měl 

panovník povinnost pověřit jej sestavením nové vlády. S velkou pravděpodobností by se 

tak formateur stal novým premiérem. Pokud by však potřebné absolutní většiny hlasů 

nebylo dosaženo, monarchu by ve jmenování formateura omezoval pouze tlak 

veřejnosti na výběr kandidáta disponujícího nejširší voličskou podporou.23 Tento návrh 

byl v 70. letech opakovaně neúspěšně předkládán k projednání v dolní komoře tzv. 

progresivní trojkou.24 

 Komise pro ústavní a volební reformu se zabývala také jiným, s výše uvedenou 

ústavní reformou souvisejícím, požadavkem předneseným stranou D'66 – změnou 

podoby volebního systému do dolní komory parlamentu. Strana navrhovala rozdělení 

země na 50 až 75 dvou- až třímandátových volebních obvodů. Žádná další politická 

strana však její plán nepodpořila a obava z izolace přinutila D'66 její postoje zmírnit a 

přijmout zmíněnou závěrečnou zprávu Komise z roku 1969, která v této otázce 

doporučovala ustavení dvanácti minimálně desetimandátových volebních obvodů.25  

 Přestože Demokraté '66 působili navenek jednotně, skutečnost byla jiná. Uvnitř 

strany opakovaně probíhaly diskuse o její identitě. Část členů preferovala pojetí D'66 

jako dočasného uskupení, jež mělo zaniknout po naplnění stanovených cílů. Druhá část 

                                                 
22Funkce (in)formateura – zprostředkovatele – je specifickou součástí nizozemského politického systému. 
Původně byl po volbách panovníkem jmenován tzv. formateur, jehož úkolem bylo sestavit budoucí vládní 
koalici. Po 2.sv.v. však stále častěji při formování vlády selhával, a proto se ustálila praxe jmenování tzv. 
informateura. Panovník jej pověřuje pouze prozkoumáním povolební situace a podáním závěrečné 
zprávy. Na jeho místo následně nastupuje formateur, fakticky nastávající premiér, který navrhuje 
konkrétní osoby do ministerských postů. Zdroj: Andeweg, R.B., Irwin, G.A.:  Governance and Politics of 
the Netherlands. Palgrave, 2002, str. 103. 
23Daalder, H.: Changing Procedures and Changing Strategies in Dutch Coalition Building. Legislative 
Studies Quarterly, Vol. 11, No. 4. (Nov., 1986), pp 507-531, p 515-516. 
24Jako „progresivní trojka“ byly označovány strany PvdA, D'66 a PPR v souvislosti s dohodou o 
spolupráci (Progressief Akkoord), kterou uzavřely v roce 1971. Dohoda obsahovala mj. možnost sloučení 
všech tří stran a vytvoření Progresivní lidové strany (Progressieve Volkspartij), která však zejména kvůli 
neochotě PvdA nebyla realizována. (Informace o PPR viz dále.) 
25Lijphart, A.: The Dutch electoral system in comparative perspective: extreme proportional 
representation, multipartism, and the failure of electoral reform. The Nederlands' Journal of Sociology. 
Vol. 14 (1978), pp 115-133, p 129-130. http://webdoc.ubn.kun.nl/tijd/n/nethjoofs/  
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usilovala o trvalé zařazení strany do stranického systému. Vzájemné spory obou proudů 

se v této fázi nepodařilo vyřešit, ale pouze oddálit, a to schválením politického 

programu pro volební období 1971-1975. Strana se tedy zaměřila na úspěšné 

absolvování nadcházejících voleb, místo aby se zabývala vnitrostranickými rozpory.26  

 Strana D'66 prosazovala, v rozporu s tehdejšími zvyklostmi, předvolební 

spolupráci politických stran. Odvážnou a na nizozemské poměry neobvyklou myšlenku 

se jí podařilo realizovat, a to zejména díky sílícímu vlivu tzv. Nové levice uvnitř strany 

PvdA. Stínový kabinet tří levicově orientovaných politických stran – Strany práce, 

Demokratů '66 a Radikální strany – se veřejnosti oficiálně představil 16. dubna 1971 na 

tiskové konferenci v televizním programu Haagse Nieuwspoort.27 D'66 obsadila ve 

stínové vládě pod vedením Joopa Den Uyla (PvdA) čtyři ministerské posty. Lídr 

parlamentní frakce D'66 Van Mierlo získal nominaci na post vicepremiéra a funkci 

ministra bez portfeje s pověřením pro záležitosti týkající se obnovy ústavního práva. 

Ir.W. Draijer, senátor za D'66, byl jmenován do čela budoucího ministerstva životního 

prostředí a zbývající dvě stínové ministerské pozice pro Demokraty '66 obdrželi M.G. 

Rood a A.M.Goudsmit.28 Podle Arenda Lijpharta, politologa zabývajícího se 

problematikou Nizozemska, představovalo vytvoření stínového kabinetu velmi důležitý 

faktor proměny nizozemské společnosti na přelomu 60. a 70. let, neboť vznikla ostrá 

linie mezi vládními a opozičními stranami. Úsilí o nalezení kompromisu nebo 

depolitizaci ideových odlišností jednotlivých stran, dříve tak obvyklé, bylo nahrazeno 

představením přímé alternativy ke stávajícímu politickému vedení.29 

                                                 
26http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
27Radikální politická strana (Politieke Partij Radicalen, PPR) vznikla v dubnu 1968 odštěpením levicově 
smýšlejícího křídla od Katolické lidové strany (Katholieke Volkspartij, KVP). Radikálové nesouhlasili 
především se spoluprací a sbližováním konfesních stran. Zdroj: http://www.parlement.nl/    
28Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.142-149. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1971.pdf 
29Lijphart, A.: The Politics of Accomodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley: 
University of California Press, 1975 (1. vydání 1968), str.199. 
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 Neoficiální vyjednání o vytvoření stínového kabinetu PvdA, D'66 a PPR v čele 

se sociálnědemokratickým politikem Van Thijnem probíhalo již od ledna 1971. Nejprve 

se uvažovalo o obsazení postu premiéra André Kloosem (PvdA), funkci vicepremiéra 

by vykonával Van Mierlo. Vedení Strany práce ani lídr její kandidátky Den Uyl však 

takové řešení nepodporovali. Jako všeobecně přijatelná varianta se nakonec ukázal 

návrh, v němž ústřední roli převzala trojice Den Uyl (PvdA), Van Mierlo (D'66) a 

Aarden (PPR). Jasné rozdělení stínových ministerských postů mezi politickými stranami 

provázely problémy se jmenováním nestraníků. Přesto však ustavení stínového kabinetu 

zaznamenalo fenomenální úspěch u nizozemské veřejnosti a opakované televizní debaty 

s lídry „progresivní trojky“ zastínily zbytek předvolební kampaně.30 

 Demokraté '66 přišli s pětibodovým volebním programem Beleidsplan D'66 

(volný překlad: „Politický plán D'66“), který od posledních parlamentních voleb v roce 

1967 doznal určitých změn a rozšíření. Vedle přetrvávajícího apelu na demokratizaci 

nizozemského politického uspořádání a „otevření“ společnosti se do popředí dostaly 

otázky praktické politiky. Fakticky novým tématem se stalo životní prostředí. Proměna 

přístupu společnosti k jeho znečišťování a současně k nutnosti uchování přírody měla 

být podpořena formováním nových demokratických struktur a finanční politiky. Návrhy 

na rozvoj školství, vědy, techniky a průmyslu doplňoval plán na zřízení ministerstva pro 

vědu (Ministerie van Wetenschappen). D'66 se také podstatně více zaměřila na 

postavení Nizozemska v mezinárodním prostoru a otázku obrany. Za hlavní témata 

zahraniční politiky považovala přijetí principu základních lidských práv a upevnění role 

OSN, zrychlení procesu západoevropské integrace, uvolnění napjatých vztahů mezi 

                                                 
30Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.142-149. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1971.pdf 
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Západem a Východem, problematiku Středního Východu, vietnamské války a 

osvobozeneckých hnutí.31 

 Výsledky parlamentních voleb z 28. dubna 1971 potvrdily popularitu 

spolupracujících levicových stran. Pro Demokraty '66 hlasovalo 6,78% voličů (428 067 

hlasů), PvdA oslovila 24,60% elektorátu a PPR 1,84%. Všichni členové stínové 

trojkoalice zvýšili své zastoupení v dolní komoře –  D'66 o čtyři poslance (na 11 míst), 

PvdA o dva (na 39 míst) a debutant voleb PPR získala dvě poslanecká křesla.32 Přesto 

strany zůstaly v opozici.33  

 Dubnové parlamentní volby poprvé probíhaly bez povinné volební účasti. Její 

zrušení v roce 1970, které prosazovala také D'66, sice vedlo k poklesu účasti voličů na 

hlasování, avšak nepostihlo všechny politické strany rovnoměrně.34 Strany s „tvrdým“ 

voličským jádrem z nové situace dokonce krátkodobě profitovaly. Naopak strany 

závisející na nespokojených, případně do poslední chvíle nerozhodnutých voličích – 

mezi nimi také D'66 – výrazně prodělaly. Tito voliči totiž jednoduše přestali chodit k 

volbám.35 

 Nová šance pro „progresivní trojku“ však přišla velmi brzy – v červenci 1972 

došlo k pádu Biesheuvelovy vlády (KVP-CHU-ARP-VVD-DS'70) a vypsání 

předčasných voleb.36 Relativně skromná předvolební kampaň se nesla v duchu 

„polarizace“ vládních a opozičních stran. PvdA, D'66 a PPR představily program 

spolupráce s názvem Keerpunt '72 (volný překlad: „Bod obratu '72), který vypracovala 

                                                 
31http://www.rug.nl/dnpp/themas/vp/perJaar/1971/d6671.pdf?as=pdf  
32http://www.nlverkiezingen.com/TK1971.html 
33Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.142-149. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1971.pdf 
34Volební účast v roce 1971 dosáhla 79,08%. Zdroj: http://www.nlverkiezingen.com/ 
35Irwin, G., Dittrich, K.: And the Walls Cam Tumbling Down: Party Dealignment in the Netherlands. In: 
Dalton, R. J. (eds.): Electoral Change in Advanced Industrial Democracies. Princeton, 1984, str. 274-275. 
36Tzv. Biesheuvel I sestával z konfesní trojice Křesťanské historické unie (Christielijke-Historische Unie; 
CHU),  Antirevoluční strany (Anti-Revolutionaire Partij; ARP) a KVP a sekulárních Demokratických 
socialistů '70 (Democratisch Socialisten '70; DS'70) a  VVD. 
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„progresivní trojkou“ ustavená komise.37 Kořeny myšlenky na vytvoření komise sahají 

k uveřejnění zprávy Římského klubu téhož roku, která varovala před globálním 

oteplováním v důsledku ekonomického růstu a znečišťováním životního prostředí.38 

Hlavním iniciátorem orientace progresivních stran na danou problematiku byla strana 

D'66, jež se tématu životního prostředí obsáhle věnovala už před volbami v roce 1971. 

Program Keerpunt '72 předznamenal sestavení staronové stínové vlády. Po zkušenosti 

předcházejících voleb se však tentokrát nemělo jednat „pouze“ o vytvoření alternativy 

vůči stávající vládní koalici. Strana práce zpočátku uvažovala o vytvoření menšinového 

progresivního kabinetu v čele s Den Uylem, závisejícího na podpoře Pacifistické 

socialistické strany (Pacifistisch Socialistische Partij; PSP). Demokraté '66 však na 

poslední chvíli vyjednávání zablokovali z obavy před negativním dopadem takového 

rozhodnutí na hlasování voličů.39  

 S vrcholící kampaní se vyostřily také vzájemné výpady politických stran. 

Veřejný rozruch vyvolalo prohlášení jednoho ze zakladatelů D'66 Gruijterse o 

nespolehlivosti politiků konfesních stran.40 Navíc utlumená „krize identity“ uvnitř D'66 

opět zesílila a voliči postupně přestávali rozeznávat politická východiska D'66 od 

postojů PvdA. Důkazem slábnoucí pozice Demokratů '66 byly parlamentní volby 

konané 29. listopadu 1972. Zatímco PvdA i PPR si polepšily (obdržely 43, resp. 7 

poslaneckých křesel), D'66 ztratila bezmála polovinu svých mandátů a se ziskem 4,15% 

(307 048 hlasů) obsadila šest křesel.41 Výsledek voleb však nestačil na sestavení 

„progresivní vlády“ a strany byly nuceny v rozporu se svým programem, který 

                                                 
37Daalder, H.: Changing Procedures and Changing Strategies in Dutch Coalition Building. Legislative 
Studies Quarterly. Vol. 11, No. 4. (Nov., 1986), pp 507-531, p 517-518. 
38
Římský klub je mezinárodní nevládní organizace, která vznikla v roce 1968. Analyzuje a provádí 

prognostiku současných globálních problémů. Sdružuje vědce, politiky i představitele kultury nebo 
průmyslu. Zdroj: http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/7_soubory/7_1.html  
39Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.150-157. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1972.pdf 
40Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.150-157. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1972.pdf 
41http://www.nlverkiezingen.com/TK1972.html 
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zdůrazňoval vytváření předvolebních – nikoli povolebních – koalic, uzavřít koaliční 

dohodu s konfesními stranami. Vznikl tak v Nizozemsku poměrně netradiční 

pětistranický vládní formát (PvdA-D'66-PPR-KVP-ARP), který přetrval po téměř celé 

funkční období až do první poloviny roku 1977.42 

 Záhy po vytvoření vlády se ukázalo, jak nevyrovnanými partnery jsou jednotlivé 

politické strany. PvdA se s novým kabinetem natolik identifikovala, že zastínila ostatní 

členy koalice, zbytek „progresivní trojky“ nevyjímaje.43 Zatímco se D'66 zabývala na 

sjezdu v Bredě v březnu 1973 posílením svého postavení mezi levicovými stranami, 

Strana práce vážně uvažovala o ukončení progresivní spolupráce. Souvisejícím, avšak 

mnohem závažnějším, tématem stranického kongresu D'66 bylo pokračující vnitřní 

rozštěpení strany. Skupina Demokratů kolem Van Mierla stále považovala stranu pouze 

za dočasné uskupení. Proto Van Mierlo prosazoval pokračování a prohlubování 

spolupráce s PvdA. Jeho politiku však postupně přestala podporovat i parlamentní 

frakce D'66, jíž byl vůdcem, což jej nakonec přimělo k rezignaci na tento post.44 Jeho 

nástupcem se stal Jan Terlouw.45 Terlouw přišel se zcela novou koncepcí nezávislé a 

vnitřně integrované politické strany. Období, kdy D'66 vystupovala jako hnutí, označil 

za minulost a Van Mierlovo působení za „krankzinnige avontuur“ (volný překlad: 

„bláznivé dobrodružství“). Demokraté '66 se měly stát čtvrtou nejdůležitější politickou 

stranou v Nizozemsku, a to pod vlajkou levicového liberalismu.46 

                                                 
42Lijphart, A.: The Politics of Accomodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley: 
University of California Press, 1975 (1. vydání 1968), str.218. 
43Daalder, H.: Changing Procedures and Changing Strategies in Dutch Coalition Building. Legislative 
Studies Quarterly. Vol. 11, No. 4. (Nov., 1986), pp. 507-531, p 518. 
44http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
45Jan Cornelis Terlouw se narodil 15. listopadu  1931 v Kamperveen. Studoval matematiku a fyziku na 
univerzitě v Utrechtu. Následně nastoupil svou třináctiletou vědeckou dráhu, během které působil nejen v 
Nizozemsku, ale také v USA a Švédsku. V roce 1967 se stal poslancem za Demokraty '66. Mezi lety 1973 
až 1982 působil jako politický lídr strany D'66. Terlouw se vedle politiky a vědy věnuje také 
spisovatelství. V jeho tvorbě nalezneme především knihy pro děti, ale také romány  a detektivky. (Další 
informace viz dále. Zdroj: http://www.parlement.com/ ) 
46http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
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 Odchod Van Mierla však neznamenal upevnění pozice D'66 ve vládě, ani na 

politické scéně vůbec. Přestože strana deklarovala nezávislost a samostatnost, ve 

skutečnosti se jí nedařilo vystoupit ze stínu PvdA. Počáteční nadšení Demokratů '66 ze 

znovunalezení vlastní identity rychle ochablo.47 Za necelé dva roky (od začátku 1973 do 

konce 1974) poklesl počet členů strany ze 6000 na 300 a Demokraté '66 se ocitli na 

samém pokraji své existence.48 Na sjezdu D'66 v Amsterdamu v září 1974 proběhlo 

hlasování o rozpuštění strany. Ačkoli se „pro“ vyjádřilo 242 přítomných členů a  „proti“ 

jen 188, potřebné dvoutřetinové většiny hlasů všech delegátů stranického kongresu 

nebylo dosaženo, a tak D'66 zůstala zachována.49 

 V následujících měsících probíhala rekonstrukce strany, na níž se velkou měrou 

podílel Jan Glastra van Loon, toho času podsekretář ministra spravedlnosti v Den 

Uylově vládě. Dlouhou dobu však zůstával se svým názorem, že D'66 by měla vytvořit 

čtvrtý proud v nizozemské politice vedle sociálnědemokratické PvdA, liberální VVD a 

konfesních stran, osamocen. Díky houževnatosti a nepolevujícímu entusiasmu se mu 

podařilo přesvědčit prominentní členy D'66, kteří se původně k jeho návrhům stavili 

skepticky. Stranický kongres v Leidenu v listopadu 1975 se již opět nesl v duchu 

obnovy strany, která se začala prezentovat jako „redelijk alternatief“ (volný překlad: 

„rozumná alternativa“) k ostatním politickým stranám, posunujíce se blíže ke středu 

politického spektra. Přestože se tvrzení o vytvoření „rozumné alternativy“ později 

projevilo jako poněkud nadsazené, van Loonova iniciativa výrazně napomohla k 

překonání krize D'66 z roku 1974.50 

 Probíhající stabilizace strany byla znovu ohrožena v roce 1976. Přestože se 

členská základna rozrostla během osmi měsíců ze 667 osob (březen 1976) na 2000 

                                                 
47http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
48http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt   
49http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
50http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
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(listopad 1976), Jan Terlouw oznámil na stranickém sjezdu v Utrechtu v listopadu téhož 

roku, že rezignuje na post lídra parlamentní frakce, pokud se do příštího kongresu 

nepodaří shromáždit přinejmenším 66 000 podpisů pro další fungování D'66.51 Své 

setrvání podmínil navíc také přijetím minimálně 1666 nových členů. Riskantní taktika 

se mu vyplatila. „Aktivisté“ získali celkem 88 938 podpisů a 4410 nových členů.52 

 Předčasných voleb dne 25. května 1977 se Demokraté '66 účastnili se svým 

konceptem „Rozumné alternativy“. Osmibodový program zahrnoval otázky míru a 

bezpečnosti, vnitřního uspořádání, finanční politiky, zachování přírody, pracovního trhu 

a příležitostí, lidského soužití, soudního systému a celkové politické reformy. Strana 

upozorňovala na hrozbu majorizace občanské společnosti vládním aparátem. Proto 

prosazovala ustavení funkce ombudsmana, zaměření pozornosti na provinciální a 

municipální politiku, zvětšení kontroly vládní politiky a státní správy ze strany voličů či 

navýšení počtu provincií, které by vedlo k dalšímu přiblížení řízení státu běžnému 

občanovi. Oproti dřívějším volebním programům opomenula „Rozumná alternativa“ 

zahraniční spolupráci a naopak se zaměřila na témata vnitřní politiky, zejména na 

problematiku lidského soužití (emancipace, reforma systému vzdělání, kultura, otázka 

drog, postoj k starším a handicapovaným občanům a příslušníkům menšin) a justici 

(zpřesnění právního pořádku, postih pouliční kriminality a nezletilých delikventů, 

legalizace potratů nebo cizinecká politika). Celkové vyznění „Rozumné alternativy“ se 

příliš neodchylovalo od dosavadních volebních programů. Opět se jednalo o apel na 

společnost, a to především na větší participaci voličů na vládě.53 

 Strana D'66 si ve všeobecných volbách polepšila o dva mandáty a stala se 

čtvrtou nejsilnější politickou stranou v Nizozemsku. Se ziskem 5,44% (452 423 hlasů) 

                                                 
51http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt   
52http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
53http://www.rug.nl/dnpp/themas/vp/perJaar/1977/d66.def.77.pdf?as=pdf  
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obdržela osm poslaneckých křesel.54 Díky „výhodnému“ umístění na levém středu 

politického spektra částečně zasáhla i do povolebního koaličního vyjednávání mezi 

vítěznou PvdA a konfesními stranami, vystupujícími v květnových volbách na společné 

kandidátce pod označením Křesťanská demokratická výzva (Christian Democratic 

Appeal; CDA). Možnost obsadit až dva ministerské posty v nové vládě však zmařilo 

příliš suverénní počínání Strany práce, které přimělo CDA k hledání a nalezení 

vhodnějšího koaličního partnera – liberální VVD.55 Vytvoření vládní koalice, která ve 

stopadesátičlenné dolní komoře disponovala pouze těsnou nadpoloviční většinou 77 

mandátů, byl na nizozemské poměry neobvyklý počin. Partnerům se však dařilo udržet 

stranickou disciplínu i obratně vyjednávat podporu menších pravicově orientovaných 

politických stran a vládní koalice CDA-VVD setrvala v úřadu po celé své funkční 

období.56 

 

1.3 Vývoj strany v osmdesátých letech 

 

 Díky úspěšným volbám se Demokratům '66 podařilo upevnit svou pozici na 

nizozemské politické scéně. Personální výměna vedení strany neproběhla na pozadí 

žádných dramatických událostí. Ve funkci předsedy strany vystřídal J. Glastra van 

Loona během dvoudenního stranického sjezdu v Utrechtu v říjnu 1979 bývalý člen 

VVD a spoluzakladatel strany D'66 H.J. Zeevalking.57 Na tomtéž kongresu byl přijat 

plán Uitgangspunten van denken en handelen van D'66 (volný překlad: „Teoretický a 

                                                 
54http://www.nlverkiezingen.com/TK1977.html 
55Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.158-165. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1977.pdf 
56Daalder, H.: Changing Procedures and Changing Strategies in Dutch Coalition Building. Legislative 
Studies Quarterly. Vol. 11, No. 4. (Nov., 1986), pp 507-531, p 520. 
57http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/vz  
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praktický základ činnosti D'66“), který stanovil nová východiska pro jednání strany a 

posloužil jako politický koncept pro parlamentní volby v roce 1981.58  

 Stěžejním tématem jarních voleb do dolní komory parlamentu se stala pozice 

Nizozemska v Severoatlantické alianci, resp. rozmístění 48 raket s plochou dráhou letu 

(Pershing II) na nizozemském území. Demokraté '66 se, stejně jako jejich bývalý 

progresivní spojenec PvdA, ostře stavěli proti nové strategii NATO, označujíc ji za 

„nepřijatelnou za daných okolností“.59 Rozhodný postoj strany pramenil ze 

znovunabyté sebedůvěry a projevoval se i v přístupu k možné participaci na formování 

kabinetu. Již před volbami strana odmítla povolební spolupráci s dosavadní vládní 

koalicí CDA-VVD, neboť se vcelku oprávněně domnívala, že se stane pouze slabším 

progresivním křídlem ve středopravicové vládě. Místo toho prosazovala formát D'66-

PvdA-VVD nebo D'66-PvdA-CDA, kde by hrála ústřední roli zprostředkovatele.60 

 Strana VVD se od své případné účasti na koaliční vládě s PvdA a D'66 

distancovala s odůvodněním, že jediného přijatelného partnera pro ni představuje CDA. 

Z tohoto důvodu Demokraté '66 nevyloučili ani možnost vytvoření kabinetu D'66-PvdA, 

které bylo současně primárním cílem Strany práce, ať by se jednalo o jeho většinovou, 

či menšinovou variantu.61   

 Parlamentní volby z 26. května 1981 potvrdily předvolebním prognózy. Pro 

D'66 hlasovalo 961 121 voličů (11,06%), což byl nejlepší volební výsledek strany od 

jejího založení.62 Umístila se na čtvrtém místě za CDA, PvdA a VVD a díky sedmnácti 

nabytým mandátům se stala nepostradatelným hráčem povolebního vyjednávání. 

Koaliční vláda CDA-PvdA-D'66 v čele s premiérem Van Agtem (CDA) byla sestavena 
                                                 
58http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
59Gladdish, K.: The Dutch Political Parties and the May 1986 Elections. In: Kolinsky, E. (ed.): Opposition 
in Western Europe. London: Croom Helm for Policy Studies Institute, 1987, str. 331. 
60Daalder, H.: Changing Procedures and Changing Strategies in Dutch Coalition Building. Legislative 
Studies Quarterly. Vol. 11, No. 4. (Nov., 1986), pp 507-531, p 521. 
61Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.166-173. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1981.pdf 
62http://www.nlverkiezingen.com/TK1981.html 
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na základě jednoho z výše zmíněných návrhů Demokratů '66. Antagonistické vztahy 

mezi dlouholetými politickými rivaly – Van Agtem a Den Uylem – však znemožnily 

její fungování a vedly k vypsání předčasných voleb již následujícího roku.63   

 Přestože obecně se úspěšné volby považují za důležitý impuls pro upevnění 

strany, D'66 se na počátku 80. let tomuto schématu vymykala. V D'66 se rozhořela 

diskuse, co přesně znamená koncept „čtvrtého proudu“. „Rozumná alternativa“, se 

kterou strana vstoupila do předvolební kampaně v roce 1981 a následně uspěla ve 

všeobecných volbách, ztratila svou dřívější voličskou přitažlivost. Ani negativní 

publicita kolem stranického lídra a toho času ministra Terlouwa, vyvolaná opakovanými 

spory s křesťansko-demokratickými ministry ohledně vedení jejich resortů a 

podporovaná částí Strany práce, Demokratům '66 při staronovém kolísání příliš 

nepomohla.64 Terlouw opustil vedení strany a novým předsedou parlamentní frakce 

Demokratů '66 se stal zkušený politik Laurens Jan Brinkhorst.65  

 Strana představila více než devadesátistránkový volební program, který se opět 

široce věnoval sociálněekonomickým otázkám, nedostatkům v oblasti energetiky, 

životního prostředí či bytové výstavby, problematice otevřené společnosti (zejména 

nutnosti demokratizace, renovace parlamentní demokracie, otázce justice a vnitřní 

bezpečnosti, mediální, informační a kulturní politiky) nebo sociálnímu a kulturnímu 

blahobytu se zaměřením na vzdělání, veřejné zdraví, sport a péči o mladistvé, starší a 

handicapované občany. Zesílený důraz kladla D'66 na lidská práva, světový mír a 

bezpečnost a s nimi související nutnost jaderného odzbrojení a vytvoření společné 

                                                 
63Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.166-173. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1981.pdf 
64Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.174-181. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1982.pdf 
65Laurens Jan Brinkhorst se narodil 18. března 1937 v Zwolle. V roce 1959 dokončil studium práv na 
Rijksuniversiteit v Leidenu a následně získal titul M.A. in Public Law and Government na Kolumbijské 
univerzitě v New Yorku. Pracoval jako ředitel Evropského institutu při univerzitě v Leidenu nebo jako 
profesor na groningenské univerzitě mezi lety 1967 až 1973. Jako člen  D'66 působil od roku 1973 v Den 
Uylově vládě na postu zástupce ministra zahraničních věcí. V letech 1981 až 1982 zastával funkci 
politického vůdce Demokratů '66. (Další informace viz dále. Zdroj: http://www.parlement.com/)  
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evropské obranné politiky. V neposlední řadě se zaměřila na oblasti, jež považovala za 

potenciální bezpečnostní riziko, a to na Jižní Afriku, Střední Ameriku, Blízký Východ a 

bývalou nizozemskou kolonii v Jižní Americe – Surinam.66 

 Dne 8. září 1982 se konaly předčasné volby do dolní komory parlamentu. Jak 

naznačoval předchozí vývoj, strana D'66 v nich propadla. Počet 351 278 (4,26%) 

odevzdaných hlasů pro Demokraty '66 znamenal zisk šesti mandátů (tj. ztrátu jedenácti 

poslaneckých křesel). Přestože se strana opět umístila na čtvrtém místě, zaostávala za 

třetí VVD o „plných“ třicet mandátů.67 Se zbylými šesti poslaneckými křesly se D'66 

jen stěží mohla ucházet o úlohu „spojovacího článku“ mezi PvdA a CDA, které po 

volbách jednaly o sestavení vlády. Jejich snaha vytvořit koaliční kabinet však byla 

neúspěšná, a tak se staronovými partnery staly CDA a VVD.68 

 Nová „krize identity“ strany D'66 se odrazila i na členské základně. Počet členů 

klesl ze 17 765 v polovině prosince 1981 (nejvyšší počet členů v dosavadní historii 

strany) na 14 500 na konci listopadu 1982 a dále se snižoval až na 8000 v roce 1985.69 

Se zužující se stranickou základnou se zmenšovala i voličská podpora Demokratů '66, 

jež v říjnu 1984 nedosahovala už ani 1%.70 Přes výměnu vedení se strana podruhé ocitla 

na pokraji své existence.71 Funkci předsedy strany převzal po krátkém působení J. van 

Berkoma pozdější státní sekretář na ministerstvu vnitra Jacob Kohnstamm. Stranickým 

lídrem D'66 se stal právník a sympatizant bývalé KVP Maarten Engwirda, který se však 

ve straně nikdy netěšil takové oblíbenosti jako jeho předchůdci.72 

 V plánu Beleidsplan publiciteit en voorlichting (volný překlad: „Politický plán 

osvěty“) , jenž strana vytvořila v roce 1983 pro účely sebeprezentace a získání větší 
                                                 
66http://www.rug.nl/dnpp/themas/vp/perJaar/1982/d6682.pdf?as=pdf 
67http://www.nlverkiezingen.com/TK1982.html 
68Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.174-181. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1982.pdf 
69http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt   
70http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/jb-dnpp/jb86/jv86-01.pdf  
71 http://www.democrats.nl/History_of_D66?mid=100113  

72http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf 
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publicity, se označovala za „životaschopnou, kreativní a znovuobnovenou stranu“, 

„stranu, která dostala šanci, avšak jako vládní strana chybovala“.73 Na stranickém 

sjezdu v Zuthpenu na začátku května 1983 se začalo jednat o rozšíření názvu strany, a to 

přidáním přívlastku, charakterizujícího stranu jako „levicově liberální“ či „sociálně-

liberální“. Impuls pocházející od spoluzakladatele strany a exministra Nypelse, 

bývalého předsedy D'66 a ministra Zeevalkinga nebo jednoho ze členů vedení 

Veldhuizena směřoval k oproštění strany od dosavadní problematické identity. Kvůli 

odporu jiných vysoce postavených straníků, mezi nimiž figuroval bývalý předseda 

strany a hlavní ideolog Glastra van Loon, Van Mierlo či tehdejší vůdce parlamentní 

frakce Engwirda, však výše zmíněné návrhy nebyly přijaty. Engwirda navíc kritizoval 

neustálou snahu o rekonstrukci strany při byť jen nepatrném zaváhání, která podle něj 

signalizuje nejistotu a vzbuzuje ve veřejnosti pocit, že se D'66 nachází v permanentní 

vnitrostranické krizi. V této souvislosti současně poukazoval na nesmyslnost úsilí strany 

o zisk nálepky „rozumné alternativy“ či „ čtvrtého proudu“.74 

 Strana D'66 postupně získávala sebedůvěru ztracenou ve volbách 1982, a to 

zejména prostřednictvím vytvoření konstruktivní opozice vůči tehdejšímu kabinetu. V 

lednu 1985 oznámil Van Mierlo, který od roku 1983 zastupoval D'66 v horní komoře 

parlamentu, svůj návrat do stranického vedení a na pozici lídra kandidátky pro volby v 

roce 1986. Jeho manifest Een reden van bestaan (volný překlad: „Důvod pro existenci“) 

dával tušit návratu „staré školy“. Charismatický Van Mierlo, který po odchodu z čela 

strany neztratil téměř žádnou část svého vlivu, postavil Demokraty '66 do opozice vůči 

ostatním politickým stranám v otázkách politických reforem a zároveň do jejich těsné 

blízkosti, pokud se jednalo o připravenost a způsobilost k vládnutí.75 Striktně se 

ohrazoval proti ideologickým předsudkům, podle nichž údajně probíhal tehdejší 

                                                 
73http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf 
74http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf 
75http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf 
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politický rozhodovací proces v Nizozemsku. D'66 se měla stát progresivně liberální 

alternativou k PvdA a VVD, jejíž ideové základy by tvořil pragmatismus a kombinace 

liberalismu a sociálnědemokratických myšlenek.76 Van Mierlova politika radikální 

demokratizace politického systému z přelomu 60. a 70. let tedy přece jen doznala 

určitých změn, neboť byla nucena reflektovat nové společenské a politické podmínky. 

 Na dvoudenním stranickém kongresu v Amersfoortu v lednu 1986 představil 

staronový lídr parlamentní frakce Van Mierlo program pro nacházející volby do 

parlamentu Het kan anders (volný překlad: „Jde to i jinak“), do nichž strana vstoupila 

pod novým označením Demokraté 66 (Democraten 66, D66). Změna názvu strana měla 

zvýraznit moderní demokratické principy, k nimž se strana nově začala hlásit. Hlavními 

tématy čtyřbodového volebního programu, nově obsahujícího také koncept finanční 

zodpovědnosti vlády, byly politické reformy, sociálněekonomická politika, kvalita 

společenského soužití a zahraniční politika. Do popředí se opět dostala otázka nastolení 

nových „pravidel hry“, přímé volby ministerského předsedy, zavedení systému 

volebních obvodů či instituce referenda. Největší pozornost však byla věnována 

fungování společnosti. Vedle problematiky životního prostředí, bydlení nebo 

emancipace, kterou se strana dlouhodobě zabývala, se v programu nově objevilo také 

kontroverzní téma eutanázie, jenž se stalo často diskutovaným v první polovině 90. let. 

Bezpečnostní politice pak jasně vévodila otázka nukleárních zbraní, odzbrojení a 

využívání konvenčních vojenských sil.77 

 Demokraté 66 nastoupili nový kurs, který jim přinesl volební zisky. V 

parlamentních volbách, konaných 21. května 1986, obdrželi na základě 562 466 hlasů 

(6,13%) devět mandátů.78 Volební výsledky prokázaly posun voličského zájmu blíže do 

centra politického spektra, ať již ve prospěch středolevicové D66, či středopravicové 

                                                 
76http://www.democrats.nl/History_of_D66?mid=100113  

77http://www.rug.nl/dnpp/themas/vp/perJaar/1986/d6686.pdf?as=pdf 
78http://www.nlverkiezingen.com/TK1986.html 
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CDA.79 D66 se však opět nepodařilo využít své pozice na pravo-levé škále a prosadit se 

jako levicový ekvivalent ke křesťanským demokratům. Ačkoli před volbami existovala 

reálná možnost obnovy progresivní alternativy PvdA-D66 (nasvědčovala tomu 

nepopularita některých opatření dosavadní vlády, zejména zásahu do systému sociálního 

zabezpečení či souhlas s rozmístěním raket s plochou dráhou letu na nizozemském 

území), souhrnný zisk 61 poslaneckých křesel pro obě strany tuto variantu vyloučil.80 

Nový kabinet nakonec sestavili dosavadní koaliční partneři CDA a VVD.81 

 D66 tedy v průběhu následujících tří let setrvávala v opozici. Stranickým 

vůdcem byl opětovně zvolen Van Mierlo, ve funkci předsedy strany se vystřídali S. van 

der Loo (listopad 1986- říjen 1988) a M. Jager (říjen 1988- listopad 1990).82 Členská 

základna se obnovovala spíše pozvolna. Během tří let (1985-1988) se počet straníků 

navýšil o necelý jeden tisíc.83 Přestože se program pro předčasné parlamentní volby v 

létě 1989 řadí mezi ty obsáhlejší, které Demokraté 66 (resp. Demokraté '66) 

vypracovali, hlavní volební heslo bylo poměrně stručné a jasné: „Kies Van Mierlo!“ 

(volný překlad: „Volte Van Mierla!“).84 Všechna témata, jimiž se D66 ve svém 

volebním programu zabývala, v něm byla zastoupena stejnou měrou. Část, věnující se 

rozvoji společnosti, zahrnovala jednak požadavek ekonomického růstu a řešení 

energetických otázek, jednak vytvoření institucionálních nástrojů pro řešení financování 

zemědělství, vodního hospodářství, vzdělání či bytové výstavby. V sociálněekonomické 

politice kladla strana důraz na sociální zabezpečení, rozvoj dopravy a infrastruktury; v 

                                                 
79Gladdish, K.: The Dutch Political Parties and the May 1986 Elections. In: Kolinsky, E. (ed.): Opposition 
in Western Europe. London: Croom Helm for Policy Studies Institute, 1987, str. 336. 
80Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.182-189. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1986.pdf 
81Daalder, H.: Changing Procedures and Changing Strategies in Dutch Coalition Building. Legislative 
Studies Quarterly. Vol. 11, No. 4. (Nov., 1986), pp. 507-53,1p 521. 
82http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/vz  
83Při Van Mierlově nástupu (1985) čítala strana 8000 členů, na konci roku 1988 celkem 8543 straníků. 
Zdroj: http://www.rug.nl./dnpp/politiekpartijen/d66/documentaireInformatie/It 
84Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.190-197. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1989.pdf 
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sociálně kulturní politice pak komplexně rozpracovávala problematiku vzdělání (včetně 

finančních nákladů s ním souvisejících) nebo otázku veřejného zdraví (alkohol, drogy, 

AIDS, eutanázie aj.). Oddíl „Správa a justice“ rozpracovával témata politické kultury, 

referenda, omezení ministerské odpovědnosti a v neposlední řadě také roli ombudsmana 

nebo decentralizaci státní správy. Zahraničně politická východiska strany v roce 1989 se 

fakticky shodovala s postoji v roce 1986. Nedílnou součástí programu se stala 

rozpočtová bilance pro funkční období 1989-1993.85 

 Parlamentní volby ze 6. července 1989 potvrdily trend stoupající voličské 

podpory pro stranu D66. Strana se umístila opět na čtvrtém místě za CDA, PvdA a 

VVD, ovšem na třetí politickou stranu v pořadí ztrácela již „jen“ deset mandátů. Se 

ziskem 7,89% (701 934 hlasů) obsadila 12 poslaneckých křesel.86 Jelikož dosavadní 

vládní koalice CDA-VVD získala dohromady „pouze“ těsnou většinu 76 mandátů, 

rozběhla se vyjednávání mezi CDA, PvdA a D66. Posledně zmíněná strana sice nebyla 

z početního hlediska pro formování kabinetu nezbytná, nicméně by plnila funkci 

„spojovacího článku“ mezi ideově vzdálenějšími partnery (obdobně jako v roce 1981). 

CDA se však obávala majorizace progresivním proudem uvnitř vznikající levicově 

centristické vlády, a tak již v září 1989 opustila D66 pod nepřímým nátlakem ze strany 

CDA povolební jednání a umožnila vznik víceméně unikátního kabinetu sestávajícího z 

CDA a PvdA.87 

 

 

                                                 
85http://www.rug.nl/dnpp/themas/vp/perJaar/1989/d6689.pdf?as=pdf 
86http://www.nlverkiezingen.com/TK1989.html 
87http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf 



 

 27 

1.4 Formování první a druhé „purpurové“ koalice v o bdobí 

1994 až 2002  

 

 D66 byla opět vyloučena z podílu na účasti v exekutivě. Tentokrát však nezačala 

hledat zbrusu novou identitu. Kabinetní politika se v mnohém překrývala s názory D66. 

Van Mierlo dokonce poměrně často vyjadřoval myšlenku, že „opozice drží kabinet“.88 

Demokraté 66 vystupovali v politických debatách s jasnou koncepcí opoziční politiky, 

která nerozlišovala mezi vládními a nevládní stranami na základě ideologie, ale 

vycházela z jejich rozdílné „politické kultury“. D66 se prezentovala jako strana s 

„politickou kulturou“ vymykající se nejužívanějším vzorům, a to zejména ve snaze 

zvýšit svou voličskou podporu. Tento strategický tah se jí vydařil a preference strany s 

„novou“ – nekonfesně centristickou – identitou stoupaly.89 Nárůst hlasů pro D66 však 

nebyl konstantní, do značné míry závisel na klesající voličské podpoře Strany práce. 

Výraznější výkyvy preferencí směrem k D66 bylo možno zaznamenat na počátku let 

1990 a 1991. Voličská podpora pro stranu dosahovala v určité fázi předvolebního 

období dokonce 25%, avšak z dlouhodobého hlediska byl takový stav neudržitelný, což 

prokázaly právě všeobecné volby v roce 1994.90 

 Ačkoli ústřední motto D66 pro volby 1994 hlásalo „Dit is het moment!“ (volný 

překlad: „Teď je ta chvíle!“) s odkazem na průlom, který strana chtěla v daném období 

učinit v otázce politických reforem, přišla D66 i s mnohem více mobilizujícím heslem 

„U wint!“  (volný překlad: „Vy vyhrajete!“).91 Důležitým prvkem při získávání hlasů 

voličů byla popularita lídra strany Van Mierla. Průzkumy veřejného mínění, prováděné 

                                                 
88Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.198-205. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1994.pdf 
89http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf 
90Irwin, G. A.: The Dutch Parliamentary Election of 1994. Science Direct, Vol 14, Issue 1, pp 3-117 
(March 1995), p 74. 
91Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.198-205. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1994.pdf 
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v lednu a v dubnu volebního roku, prokázaly trend pozvolně rostoucí voličské podpory 

pro Van Mierla (ze 49% na 54%).92 Do předvolební kampaně vstoupila D66 kromě výše 

zmíněných hesel také s volebním spotem, podkresleným skladbou Changing opinion 

hudebního autora Glasse, v němž Van Mierlo hovoří o možnosti formování tzv. 

purpurové vládní koalice.93 Tento návrh D66 nabízel alternativu vůči středopravicovým, 

resp. středolevicovým kabinetům, v nichž ústřední roli hrála CDA.94 

 Demokraté 66 sestavili pětibodový volební program s názvem Ruimte voor de 

toekomst (volný překlad: „Hojnost v budoucnosti“). Vedle posílení ekonomické 

základny země (nová politika průmyslu a technologie, reforma struktury podnikání), 

zefektivnění fungování pracovního trhu, otázek sociálního zabezpečení a fiskální 

politiky upozorňovala strana na nutnost řešení problematiky životního prostředí (ať již 

na úrovni státní či občanské), energetiky, dopravní infrastruktury, bydlení nebo 

územního plánování. Apelovala na přímou volbu předsedy vlády, využívání referenda, 

omezení politických funkcí horní komory, již sice považovala za historicky 

opodstatněnou, avšak zastaralou instituci, nebo na decentralizaci státní správy. V 

kapitole věnované společnosti, nově zdůrazňovala integraci alochtonních obyvatel do 

všech oblastí společenského života (včetně školství, pracovního trhu a bydlení). Nebyla 

opomenuta ani tématika mezinárodních vztahů – plán mezinárodní spolupráce po pádu 

Sovětského svazu, změna bezpečnostní a mírové politiky či postoj k regionálním 

problémům (Střední Východ, Severní Amerika, Surinam, Jižní Afrika, Tibet).95 

                                                 
92Irwin, G. A.: The Dutch Parliamentary Election of 1994. Science Direct, Vol 14, Issue 1, pp 3-117 
(March 1995), p 75. 
93Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.198-205. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1994.pdf 
94http://www.democrats.nl/History_of_D66?mid=100113 (1.10.2006) 

95http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/vp/2ekamer/vpdef94.pdf?as=pdf  



 

 29 

 Demokraté 66 platili mezi voliči za stranu s nejlepší reputací, což se pozitivně 

odrazilo i na členské základně.96 Zatímco na konci roku 1990 se ke straně hlásilo 9 829 

členů, v roce 1992 to bylo již 13 tis. a v průběhu roku 1994 dosáhl počet straníků 15 

tis.97 Předvolební prognózy naznačovaly, že se D66 stane vítězem parlamentních voleb 

co do počtu nově nabytých mandátů. Výsledky z volebního dne 3. května 1994 sice 

lehce „pokulhávaly“ za původním očekáváním, D66 však mohla být s 24 poslaneckými 

křesly na základě 1 391 202 hlasů (15,49%) více než spokojena.98 Z následných 

povolebních vyjednávání vzešel kabinet PvdA-VVD-D66 pod vedením Wima Koka 

(PvdA), který nesl označení „purpurová koalice“ (podle kombinace „červené“ Strany 

práce a „modrých“ liberálů).99 Poprvé v poválečné historii se členem vlády nestala 

konfesní strana a CDA byla nucena uchýlit se do opozice.100 

  Strana D66 tedy nakonec zužitkovala svou pozici na nizozemském politickém 

spektru a stala se spojovníkem stran, které – ač obě náležely do sekulárního bloku – 

spolu na politické úrovni v zásadě nekomunikovaly.101 Vládní koalice navíc profitovala 

z rychlého růstu ekonomiky, nebyla nucena řešit výraznější problémy a víceméně se jí 

dařilo naplňovat předvolební sliby.102 Ačkoli sociálně-liberální charakter vlády zůstával 

zachován, D66 zaznamenávala oslabení svého „klíčového“ postavení. Na jedné straně 

                                                 
96Irwin, G. A.: The Dutch Parliamentary Election of 1994. Science Direct, Vol 14, Issue 1, pp 3-117 
(March 1995), p 75. 
97http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt   
98http://www.nlverkiezingen.com/TK1994.html 
99Irwin, G. A.: The Dutch Parliamentary Election of 1994. Science Direct, Vol 14, Issue 1, pp 3-117 
(March 1995), p 76. 
100Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.198-205. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1994.pdf 
101Formování nizozemské společnosti do bloků na základě sociálně-konfesní linie probíhalo fakticky od 
poloviny 19. století a bylo završeno na počátku 20. století. Zatímco náboženské štěpení rozdělilo 
společnost na blok sekulární a konfesní (katolíci a kalvinisté), socioekonomická linie odlišila 
socialistickou a liberální část v rámci prvně zmíněného segmentu. Čtyřbloková struktura společnosti se 
promítla do stranického systému. Katolickou menšinu konfesního segmentu zastupovala KVP, kalvinisté 
formovali dvě politické strany – CHU a ARP. Socialistické křídlo sekulárního segmentu reprezentovala 
PvdA, jejím liberální protějškem pak byla VVD. Zdroj: Říchová, B.: Teorie konsociační demokracie. In: 
Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000. 
102Irwin, G. A.: The Dutch Parliamentary Election of 1998. Science Direct, Vol 18, Issue 2, pp 153-303 
(June 1999), p 271. 
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se profilovala „červená“ PvdA, na druhé straně „modrá“ VVD. „Purpurový“ element 

kabinetu, který zastupovala D66, se však podle Van Mierla vytrácel.103  

 Vnitřní soudržnost Demokratů 66 se rozvolňovala se stupňující se polemikou 

probíhající mezi stranickými špičkami. Na krátkou dobu během jara 1998 vystřídala 

Van Mierla ve funkci lídra stranické kandidátky a parlamentní frakce D66 Els Borst-

Eilers.104 Předvolební průzkumy ukazovaly na výrazný propad preferencí D66. 

Předpovídaly straně snížení počtu mandátů na deset či dokonce méně.105 Voliče 

neupoutal ani předvolební program strany, jenž kromě témat, jimiž se D66 dlouhodobě 

zabývala, apeloval na zefektivnění azylové politiky či na rozvoj informačních 

technologií a jejich využití mj. ve školství.106 Za této nepříznivé situace vydala Borst-

Eilers prohlášení, v němž pohrozila neúčastí strany na případné druhé „purpurové“ 

koalici, pokud D66 nezíská ve všeobecných volbách přinejmenším 12 poslaneckých 

křesel. Oba zbývající koaliční partneři – PvdA i VVD – však usilovaly o povolební 

obnovení stávajícího kabinetu. Na ultimativní postoj Demokratů 66 v televizní debatě v 

předvečer voleb reagoval premiér Kok přímou výzvou, aby voliči hlasovali pro 

nejmenšího člena dosavadní vlády.107  

 Riskantní strategie se Demokratům 66 vyplatila. Ve volbách do dolní komory z 

6. května 1998, jichž se zúčastnilo na nizozemské poměry rekordně málo voličů 

(73,35%), získala strana na základě 773 497 hlasů (8,99%) 14 mandátů.108 Zúčastnila se 

                                                 
103http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
104Else (Els) Borst-Eilers se narodila 22. března 1932 v Amsterdamu. Vystudovala lékařství na 
amsterdamské univerzitě. V roce 1968 se stala členkou D66, avšak spíše než politice se věnovala vědecké 
dráze. Mezi lety 1994 až 2002 působila ve funkci ministryně zdravotnictví, sociální péče a sportu 
(minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zdroj: http://www.parlement.com 
105Irwin, G. A.: The Dutch Parliamentary Election of 1998. Science Direct, Vol 18, Issue 2, pp 153-303 
(June 1999), p 272. 
106http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/vp/2ekamer/vpdef98.pdf?as=pdf  
107Elzinga,D.J., Voerman, G.:Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.206-213. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1998.pdf 
108http://www.nlverkiezingen.com/TK1998.html 
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povolebních vyjednávání a sestavila spolu se Stranou práce a liberály druhý 

„purpurový“ kabinet.109  

 Do čela D66 se po parlamentních volbách postavil Thom de Graaf, který ve 

funkci stranického lídra setrval až do ledna 2003.110 Strana se neustále potýkala s 

neúspěchem v prosazování vlastních vládních návrhů, které měly vést k demokratizaci 

společnosti i politického života. Po kabinetní krizi v květnu 1999 dokonce na čas 

opustila vládu, aby na podzim téhož roku umožnila její restauraci.111 Na stranickém 

kongresu v Goudě v listopadu 1998 uspěla skupina mladých straníků, nesoucí označení 

Opschudding (volný překlad: „Otřesení“) s návrhem přijetí nové – sociálně-liberální – 

identity Demokratů 66.112  Oslabující pozice strany se opět projevila na členské 

základně. Úroveň 15 000 členů si D66 udržela pouze v průběhu let 1994 a 1995. V roce 

1996 počet straníků poklesl na 13 230 a nadále se kolísavě snižoval až na 11 878 v 

prosinci 2000.113 „Pošramocenou pověst“ Demokratů 66 pak plně odhalily předčasné 

parlamentní volby ze dne 15. května 2002.114 

 Strana D66 do nich vstoupila s pětibodovým programem Toekomst in eigen hand 

(volný překlad: „Budoucnost ve vlastních rukou“). První kapitola se věnovala vzdělání 

(privatizace školství, demokratizace vysokého školství, program celoživotního 

vzdělávání), zdravotní péči (posílení postavení doktorů a zdravotních sester na 

pracovním trhu, legalizace měkkých drog), kultuře a médiím (eliminace reklam), otázce 

sociální péče, pracovního trhu (integrace a (re)kvalifikace zdravotně postižených, zákaz 

                                                 
109Elzinga, D.J., Voerman, G.: Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam/Antwerpen, 
2002, str.206-213. http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/stembus/1998.pdf 
110Thom de Graaf, celým jménem Thomas Carolus de Graaf, se narodil 11. června 1957 v Amsterdamu. 
Po absolvování studia práv na Katholieke Universiteit Nijmegen v roce 1981 zde působil jako vědecký 
pracovník. Členem D66 se stal v roce 1977. Vykonával nejrůznější stranické i parlamentní funkce a v roce 
2003 se stal ministrem bez portfeje ve druhé Balkenendeho vládě.  (Další informace viz dále. Zdroj: 
http://www.parlement.com/ ) 
111http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf 
112http://www.democrats.nl/Party_Identity?mid=100116  
113http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt   
114http://mennovanderland.nl/De%20geschiedenis%20van%20D66.pdf  
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pracovní diskriminace na základě věku), příjmové a penzijní politice. Problematika 

ekonomického rozvoje, jenž by nezatěžoval životní prostředí, otázky ochrany 

nizozemské krajiny zefektivnění bytové politiky či dopravy byly obsaženy v druhém 

oddíle. Další části předkládaly řešení zahraničních vztahů (mezinárodní obchod, 

rozdělení bohatství ve světě, lidská práva, azylová politika), zabývaly se revitalizací 

nizozemské demokracie nebo rozpočtovou politikou.115 Ačkoli všechny volební 

programy strany D66, vytvořené během druhého období stranického vedení Thoma de 

Graafa, vykazují značnou kontinuitu, program pro volby v roce 2002 se odlišuje 

snížením důrazu na demokratizaci politického systému Nizozemska.    

 Jarní parlamentní volby lze bez váhání zařadit mezi výjimečné. Do značné míry 

byly poznamenány zavražděním lídra nové politické strany Kandidátka Pima Fortuyna 

(Lijst Pim Fortuyn; LPF) devět dní před jejich konáním.116 Tehdejší bouřlivé události 

zcela zastínily počínání strany D66. Strana se umístila až na sedmém místě a na základě 

484 317 hlasů (5,10%) obsadila sedm poslaneckých křesel. Dosáhla tedy stejného 

výsledku jako ve svých prvních volbách do dolní komory v roce 1967. Dosavadní 

vládní koalice PvdA-VVD-D66 přišla o nadpoloviční většinu, když získala dohromady 

56 mandátů.117 Vítězem voleb se stala CDA, která utvořila kabinet s druhou a třetí 

nejsilnější stranou – LPF, resp. liberální VVD.118 Neshody uvnitř LPF, které 

následovaly po ztrátě charismatického a schopného vůdce Pima Fortuyna, vyvrcholily 

odchodem strany z vládní koalice a vypsáním předčasných voleb na leden 2003.119 

 Ačkoli se ztráta poloviny mandátů jevila jako zdrcující, odliv voličské podpory 

se překvapivě tentokrát neprojevil na ztenčení členské základny. Naopak, od roku 2000 
                                                 
115http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/vp/2ekamer/vp02.pdf?as=pdf  
116Holsteyn, J.J.M van, Irwin, G.A.:Never a Dull Moment: Pim Fortuyn and the Dutch Parliamentary 
Election of 2002. West European Politics, Vol 26, No. 2 (April 2003), pp 41-66, p 41. 
117http://www.nlverkiezingen.com/TK2002.html 
118Holsteyn, J.J.M van, Irwin, G.A.:Never a Dull Moment: Pim Fortuyn and the Dutch Parliamentary 
Election of 2002. West European Politics, Vol 26, No. 2 (April 2003), pp 41-66, p 63. 
119Holsteyn, J.J.M van, Irwin, G.A.:Never a Dull Moment: Pim Fortuyn and the Dutch Parliamentary 
Election of 2002. West European Politics, Vol 26, No. 2 (April 2003), pp 41-66, p 64. 
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se počet členů zvolna rozrostl o necelý tisíc a na začátku roku 2003 dosahoval 12 

711.120 Lídrem parlamentní frakce a stranické kandidátky zůstal i přes četné diskuse 

Thom de Graaf.121 Předsedou strany byl zvolen v roce 2002 na listopadovém sjezdu 

D66 ve Zwolle Alexander Pechtold.122  

 

1.5 Všeobecné volby v roce 2003 a 2006 

 

 Do parlamentních voleb v roce 2003 šla strana s fakticky stejným volebním 

programem jako do voleb předcházejících. Doplnila jej pouze o pamflet Juist nu! (volný 

překlad: „Bojuj teď!“), jenž přijala na výše zmíněném listopadovém kongresu. Výzvy, 

které pamflet obsahuje, byly částečně reakcí na události, jež se odehrály bezprostředně 

před volbami v roce 2002. Strana opustila svou dosavadní koncepci vstřícné azylové 

politiky a vyslovovala se proti multikulturní politice a narůstajícímu počtu žadatelů o 

azyl. Radikalizovala svůj požadavek na reformu školství a požadovala zrušení školní 

výuky dětí a její nahrazení systémem domácího vzdělávání. Vyjadřovala své 

pochybnosti o evropské integraci a úrovni nizozemských politiků.123 

  Předvolební průzkumy, probíhající od června 2002 do ledna 2003, přisuzovaly 

Demokratům 66 zisk pěti až sedmi mandátů.124 Výsledky voleb ze dne 22. ledna 2003 

znamenaly pro D66 další ztrátu. Pro stranu hlasovalo 393 333 voličů (4,07%), což 

                                                 
120http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt   
121Holsteyn, J.J.M.van, Irwin, G.A.: The Dutch Parliamentary Elections of 2003. West European Politics. 
Vol 27, No 1 (January 2004), pp 157-164, p 161. 
122Alexander Pechtold se narodil 16. prosince 1965 v Delftu. Vystudoval kunsthistorii a archeologii na 
Rijksuniversiteit v Leidenu. Od roku 1990 zasedal v leidenské městské radě za D66. Mezi stranické 
špičky se dostal v roce 2002. Krátce zastával funkci ministra bez portfeje v druhé Balkenendeho vládě. 
Zdroj: http://www.parlement.com/   
123http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/vp/2ekamer/vp03.pdf?as=pdf  
124Holsteyn, J.J.M.van, Irwin, G.A.: The Dutch Parliamentary Elections of 2003. West European Politics. 
Vol 27, No 1 (January 2004), pp 157-164, p 159. 
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dostačovalo na obsazení šesti poslaneckých křesel.125 Thom de Graaf vyvodil z 

povolební situace důsledky a rezignoval na funkci stranického vůdce.126 Nahradil jej 

Boris Dittrich.127 Ačkoliv málokdo očekával, že by D66 mohla zasáhnout do formování 

nového kabinetu, lídr vítězné CDA tuto variantu nevyloučil.128 Po ztroskotání 

koaličních vyjednávání mezi dvěma nejsilnějšími stranami – CDA a PvdA – se 

křesťanští demokraté uchýlili k alternativě středopravicové vlády s VVD a D66. 

Posledně zmíněná strana byla v daném okamžiku nejpřijatelnějším třetím kabinetním 

partnerem, který mohl zajistit potřebnou nadpoloviční většinu v dolní komoře.129  

 Vláda setrvala v úřadu téměř po celé funkční období. Vlivem okolností, které 

budou podrobněji rozpracovány v následující kapitole, však D66 kabinet v červnu 2006 

opustila a zapříčinila tak vyhlášení předčasných voleb do dolní komory na 22. listopad 

2006.130 Lídrem parlamentní frakce se na čas stala právnička Lousewies van der Laan. 

V důsledku svých taktických a politických selhání v diskusích o vyslání nizozemských 

vojenských jednotek do Afghánistánu však v následujících volbách lídra parlamentní 

frakce v červnu 2006 neuspěla.131 Na její místo nastoupil Alexandr Pechtold, jenž na 

volebním stranickém kongresu v Haagu porazil zbývajících sedm kandidátů.132 

 Ve volebním programu představila D66 pět východisek sociálně-liberálního 

postoje strany – důvěru v lidskou sílu, nadnárodní způsob přemýšlení a jednání, 

spravedlivé rozdělování produktů blahobytu, boj za trvalou a harmonickou společnost a 

                                                 
125http://www.nlverkiezingen.com/TK2003.html 
126Holsteyn, J.J.M.van, Irwin, G.A.: The Dutch Parliamentary Elections of 2003. West European Politics. 
Vol 27, No 1 (January 2004), pp 157-164, p 161. 
127Boris Ottokar Dittrich se narodil 21. července 1955 v Utrechtu. Mezi lety 1975 až 1981 studoval práva 
na leidenské univerzitě. Poté se stal členem D'66 a působil jako obhájce v Amsterdamu. V roce 1994 byl 
zvolen za D66 do dolní komory parlamentu, kde setrval až do listopadu 2006, v období 2003-2006 jako 
lídr parlamentní frakce. Zdroj: http://www.parlement.com 
128Holsteyn, J.J.M.van, Irwin, G.A.: The Dutch Parliamentary Elections of 2003. West European Politics. 
Vol 27, No 1 (January 2004), pp 157-164, p 162. 
129Holsteyn, J.J.M.van, Irwin, G.A.: The Dutch Parliamentary Elections of 2003. West European Politics. 
Vol 27, No 1 (January 2004), pp 157-164, p 163. 
130http://www.democrats.nl/news/item/Fall_of_coalition_government/  
131http://www.parlement.com/  
132http://democrats.nl/news/item/Alexander_Pechtold_chosen_as_party_leader/  
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naplňování principů základních lidských práv.133 Nicméně preference strany klesaly. 

Jeden z výzkumů předpovídal Demokratům 66 dokonce zisk „pouhých“ dvou 

poslaneckých křesel.134 Bývalý vůdce strany Van Mierlo na tuto skutečnost reagoval 

prohlášením, že pokud D66 zaznamenává výrazný odliv voličů, je to její vlastní chyba. 

Na druhou stranu však také zmiňoval nepříznivý dopad účasti D66 ve středopravicové 

koaliční vládě s CDA a VVD na stranickou identitu.135  

 Výsledky podzimních parlamentních voleb byly pro D66 zdrcující porážkou. 

Strana obdržela na základě 193 232 hlasů (1,96%) tři mandáty a zůstala daleko za svými 

bývalými koaličními partnery.136 Novou vládu sestavila CDA, PvdA a Křesťanská unie 

(ChristenUnie; CU).137 Přestože členskou základnu D66 lze považovat za poměrně 

stabilní, od roku 2004 vykazuje sestupnou tendenci. Zatímco v lednu 2004 evidovala 

strana 13 507 členů, během následujícího roku se jejich počet snížil na 12 827 a trend 

pokračoval i v roce 2006 (11 065 členů). Poslední sčítání v lednu 2007 ukázalo další 

zúžení členské základny – na 10 462.138 

 

1.6 Shrnutí 

  

 Cílem první kapitoly bylo zodpovědět první a částečně druhou otázku položenou 

v úvodu této práce, tedy proč strana Demokraté '66 vznikla a z jakého důvodu dodnes 

setrvala na nizozemské politické scéně. Pozornost jsem proto věnovala především 

vnitřnímu vývoji strany. Dále jsem se zaměřila jednak na politické záměry prezentované 

stranou D'66/D66, jednak na její vztah k politickým stranám, které tehdy zásadně 
                                                 
133http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/vp/2ekamer/vp06.pdf?as=pdf  
134Jednalo se o předvolební průzkum agentury Interview-NSS publikovaný 23. října 2006. 
http://www.robert-schuman.eu/oee.php?num=333   
135http://www.robert-schuman.eu/oee.php?num=334    
136http://www.nlverkiezingen.com/TK2006.html 
137http://www.parlement.com/  
138http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt   
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ovlivňovaly směřování Nizozemska, tj. ke konfesním stranám (resp. CDA), k 

sociálnědemokratické PvdA a liberální VVD. Všechna tři zmíněná témata jsem 

zkoumala v kontextu voleb do dolní komory parlamentu a částečně také participace na 

koaličních vládách. 
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2. Demokraté '66 (resp. Demokraté 66) ve vládních 

 koalicích 

 

 Od svého vzniku se stali Demokraté '66 (resp. Demokraté 66) koaličními 

partnery celkem pětkrát, nepočítáme-li působení v přechodných vládách. Poprvé se 

účastnili vlády v roce 1972, podruhé na krátkou dobu  mezi lety 1981 až 1982. Třetí a 

čtvrtá participace na vládě pochází z 90. let, kdy spolu s PvdA a VVD vytvořili dvakrát 

tzv. purpurovou koalici, a to mezi lety 1994 až 1998 a 1998 až 2002. Zatím poslední 

kabinetní působení strany D66 začalo v roce 2003 a bylo předčasně ukončeno v červnu 

2006. 

 Druhá kapitola vychází z poznatků z předcházející části a podrobněji popisuje 

účast D'66/D66 ve výše uvedených vládách. Jejím primárním cílem je zjistit, jakou 

úlohu plnila strana v koaličních kabinetech, na nichž participovala. Z tohoto důvodu 

neusiluji o komplexní prozkoumání jednotlivých vlád, ale „pouze“ o nastínění jejich 

ustavení, fungování a hlavních politických témat  

  

2.1 Vláda „progresivní trojky“ a dvou konfesních st ran 

 v období 1973-1977 

 

 První vládě, jíž se D'66 účastnila, předcházelo sestavení dvou stínových kabinetů 

před volbami do dolní komory parlamentu – na jaře 1971 a na podzim 1972. Obě 

stínové vlády sestávaly v konečné fázi z politických stran umírněné levice, členů tzv. 

progresivní trojky (PvdA, PPR a D'66), přestože se v případě druhého stínového 

kabinetu uvažovalo ještě o účasti PSP. Progresivní strany podepsaly dohodu o 
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partnerství a vydaly prohlášení, v němž odmítly vládní spolupráci s konfesními stranami 

bez uzavření předvolební koalice.1  

 Všeobecné volby v dubnu 1971 nedopadly pro „progresivní trojku“ podle 

očekávání. Přestože si PvdA, PPR i D'66 polepšily, souhrnný výsledek – 33,22%, tj. 52 

mandátů – na sestavení samostatné progresivní vlády nestačil a zmíněné prohlášení 

neumožňovalo utvoření koaličního kabinetu s konfesními stranami, jež byly z početního 

hlediska jedinými relevantními partnery.2 Jako paradoxní se na první pohled jeví 

skutečnost, že nový kabinet vytvořily politické strany, které ve volbách – byť nikoli 

výrazně – ztratily. Jedinou výjimkou byla nová DS'70, odštěpené pravicově centristické 

křídlo PvdA, která celkovou ztrátu ostatních koaličních partnerů oproti předchozím 

volbám, tj. 12 mandátů, částečně kompenzovala ziskem vlastních osmi poslaneckých 

křesel. Vláda v čele s premiérem Biesheuvelem (ARP) tak disponovala dohromady 82 

mandáty a vedle DS'70 se jí účastnila liberální VVD (zisk 16 poslaneckých křesel) a tři 

konfesní strany – KVP s 35 mandáty, ARP s 13 a dlouhodobě nejslabší „náboženská“ 

strana CHU s 10 poslaneckými křesly.3 Oficiální jmenování nového kabinetu (tzv. 

Biesheuvel I) proběhlo 6. července 1971.4 

 V průběhu jara 1972 však stávající vládní koalici opustila DS'70. Kabinet tak 

ztratil nadpoloviční většinu v dolní komoře a 20. července 1972 sestavili zbylí partneři 

přechodnou menšinovou vládu opět pod vedením Biesheuvela (tzv. Biesheuvel II), která 

dovedla Nizozemsko do předčasných voleb v listopadu 1972.5 Jejich výsledky 

zvýraznily nový trend dekonfesionalizace a polarizace elektorátu.6 Reprezentace 

                                                 
1
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.20. 
2http://www.nlverkiezingen.com/TK1971.html  
3http://www.nlverkiezingen.com/TK1971.html  
4
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.41. 
5
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.41. 
6http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/NETHERLANDS_1972_E.PDF  
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konfesních stran v dolní komoře parlamentu poklesla na 48 mandátů, naproti tomu 

všechny relevantní sekulární politické strany – PvdA, PPR, D'66 i VVD – posílily. Přes 

úspěch VVD ztratila dosavadní středopravicová vládní koalice nadpoloviční většinu 

poslaneckých křesel.7 Levicově orientovaná „progresivní trojka“ si ve srovnání s 

předchozími volbami celkově polepšila o čtyři mandáty a obsadila 56 poslaneckých 

míst.8 Progresivní strany se již před volbami zavázaly nevstoupit do vlády jinak než 

společně. Povolební vyjednávání dále komplikovalo výše uvedené předvolební 

prohlášení vylučující spolupráci s konfesními stranami a dlouhodobě antagonistické 

vztahy mezi PvdA a VVD. První královnou jmenovaný informateur M. Ruppert (ARP) 

doporučil sestavení středolevicového kabinetu v čele s premiérem Den Uylem (PvdA). 

Následující informateur J.A.W. Burger (PvdA) navrhl formování kabinetu ve složení 

PvdA-PPR-D'66-KVP-ARP a případně ještě CHU. Taková varianta vyžadovala 

harmonizaci předvolebních programů (sekulárního Keerpunt '72 i konfesního Schets van 

beleid). Další kola vyjednávání prokázala sblížení progresivních stran s KVP a ARP a 

současně definitivní odluku třetí konfesní strany – CHU – od možnosti participovat na 

vládě.9  

 Po rekordních 163 dnech vyjednávání byla 11. května 1973 jmenována vláda 

pod vedením Den Uyla.10 Těžiště své politiky umístila do sociální oblasti, jak napovídá 

kabinetní motto „Eenlijk delen van kennis, macht en inkomen“ (volný překlad: 

„Spravedlivé rozdělení znalostí, moci a příjmů“). Hlavním cílem vládní koalice bylo 

zpřístupnění kvalitnějšího vzdělání všem vrstvám obyvatelstva, vyrovnání příjmů 

                                                 
7Koaliční partneři z kabinetu Biesheuvel II obdrželi dohromady 70 mandátů. 
8Zatímco PvdA a PPR zvýšily své zastoupení v dolní komoře o čtyři, resp. o pět míst, D'66 pět mandátů 
ztratila. 
9http://www.parlement.com/    
10
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.41, 42. 
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prostřednictvím tzv. progresivní daně a systému dotací, rozšíření vlivu zaměstnanců na 

fungování firmy či státní investování do regionů s vyšší nezaměstnaností.11  

 Jednání o personálním složení kabinetu byla dovršena na setkání všech 

ministerských kandidátů na začátku května 1973. Progresivní strany získaly v 

šesnáctičlenné vládě deset ministerských postů, jeden z nichž obsadili také Demokraté 

'66.12 Ministrem bytového hospodářství a územního plánování (minister voor 

Volkshuisvestig en Ruimtelijke Ordening) se stal spoluzakladatel strany D'66 a „číslo 

dvě“ na stranické kandidátní listině pro volby v roce 1972 J.P.A. Gruijters, jenž ve 

druhém stínovém progresivním kabinetu (tzv. Den Uyl/Van Mierlo) zastával funkci 

ministra dopravy a vodních zdrojů (minister voor Veerkeer en Waterstaat). Během 

svého působení vydal několik nót (1973 – nóta týkající se výstavby bytů v letech 1974-

1977; 1974 – orientační nóta o územním plánování, která rozvíjela návrh z roku 1966; 

1974 – nóta o pronájmu a dotacích v rámci bytové politiky), avšak jeho stěžejním 

počinem byl návrh na restrukturalizaci státního sektoru předložený v roce 1974. 

Konkrétně se jednalo o přesun 6500 pracovních míst ve státní správě.13 

 Kromě ministerské pozice obsadila D'66 také tři funkce státních sekretářů14 – 

spravedlnosti (J.F. Glastra van Loon; od května 1975 H.J. Zeevalking), financí (A. de 

Goede) a pro zahraniční záležitosti (L.J. Brinkhorst).15 Jako státní sekretář ministra 

spravedlnosti byl Glastra van Loon  pověřen záležitostmi soukromého práva, ochrany 

dětí, cizinecké politiky, mezinárodní právní asistence a účastnil se jednání o revizi 

                                                 
11De Vries, M.S.: The Secret and Cost of Success. In: Heffen, O. van, Kickert, W. J. M., Thomassen, J. J. 
A..: Governance in modern society: effects, change and formation of government institutions. 
Dordrecht: Kluwer Academic, 2000, str.74. 
12Woldendorp, J., Keman, H., Budge, I.: Party government in 48 democracies (1945-1998). Kluwer 
Academic Publisher, 2000, str. 396-401. Dále: http://www.parlement.com/ 
13http://www.parlement.com/  
14Funkce státního sekretáře je fakticky ekvivalentem zástupce ministra. 
15Woldendorp, J., Keman, H., Budge, I.: Party government in 48 democracies (1945-1998). Kluwer 
Academic Publisher, 2000, s.396-401. Dále: http://www.parlement.com/ 
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ústavního textu.16 V květnu 1975 vystoupil v sérii rozhovorů pro nejvýznamnější 

nizozemské deníky, v nichž kritizoval oficiální vedení ministerstva spravedlnosti. 

Motivem jeho kritiky se stala zneklidňující skutečnost narůstajícího počtu zatčených či 

dočasně zadržených, kteří se bez řádného projednání svého případu dostali zpět na 

svobodu. Takové chování státního sekretáře shledal ministr spravedlnosti Van Agt 

(KVP) nepřípustným a Glastru van Loona odvolal záhy po zveřejnění jeho postojů.17 Na 

jeho místo nastoupil Zeevalking, další spoluzakladatel strany D'66. Také on čelil 

podobným obtížím jako jeho předchůdce. Nejproblematičtější součástí jeho agendy se 

ukázalo zaměstnávání ilegálních pracovníků a otázka právního postavení Surinamců v 

Nizozemsku a nizozemských státních příslušníků v Surinamu.18 Místo státního sekretáře 

ministra spravedlnosti opustil v září 1977, stejně jako jeho kolega z ministerstva 

zahraničí Brinkhorst. Ve funkci státního sekretáře ministra zahraničních věcí byl 

Brinkhorst pověřen ekonomickými a sociálními dohodami bilaterální i multilaterální 

povahy, otázkami mezinárodní dopravy a životního prostředí a záležitostmi evropské 

spolupráce.19 Jediným státním sekretářem ze strany D'66, který svou pozici zastával po 

celé funkční období Den Uylova kabinetu, zůstal A. de Goude, stínový státní sekretář 

ministra financí a stínový ministr financí v obou stínových kabinetech „progresivní 

trojky“.20 

 Vláda setrvala v úřadu téměř po celé volební období, avšak plnění přijatých 

závazků ztěžovalo množství problémů na domácí i zahraniční scéně. V první řadě se 

jednalo o řešení stávající mezinárodní situace. V listopadu 1975 získala nezávislost 

bývalá nizozemská kolonie Surinam. Tato skutečnost vyvolala diskuse o vzájemných 

vztazích mezi oběma zeměmi, včetně výše uvedeného právního postavení surinamských 

                                                 
16http://www.parlement.com/  
17http://www.parlement.com/  
18http://www.parlement.com/  
19Podílel se mj. na realizaci smlouvy o všeobecných volbách do Evropského parlamentu z roku 1976. 
20http://www.parlement.com/  
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státních občanů v Nizozemsku a naopak. Další událostí na mezinárodní scéně, která 

však zasáhla nizozemskou společnost mnohem výrazněji, byla první ropná krize v roce 

1973. Na její vypuknutí reagoval kabinet vystoupením premiéra Den Uyla v televizním 

vysílání, v němž oznámil zavedení přídělového systému na pohonné hmoty a 

krátkodobý zákaz nedělní osobní automobilové dopravy.21 Druhou příčinu obtíží při 

realizaci vládní politiky představovaly zhoršující se vztahy mezi progresivními a 

konfesními partnery. Na jedné straně existovaly neshody, a to zejména v oblasti 

bytového hospodářství a územního plánování, a opakovaná kritika postupu ministerstva 

spravedlnosti především ze strany PvdA.22 Na druhé straně však nemalý podíl na 

tehdejší vnitrokabinetní situaci měla také jiná skutečnost – sbližování KVP, ARP a 

CHU, které v lednu 1977 představily společnou kandidátku CDA.23 Kombinace 

zmíněných faktorů způsobila pád kabinetu, který podal demisi 22. března 1977. Jelikož 

nové volby byly vypsány na 25. května téhož roku, nedošlo k ustavení přechodné 

vlády.24 

 Ve všeobecných volbách zvítězila PvdA (53 mandátů), progresivní strany si 

celkově polepšily o osm poslaneckých křesel. Demokraté '66 zvýšili své zastoupení v 

dolní komoře o dvě místa, naproti tomu PPR čtyři mandáty ztratila.25 Sestavením 

nového kabinetu byla podle zvyklostí pověřena vítězná strana. PvdA navrhovala 

spolupráci s CDA (49 mandátů) a D'66 (8 mandátů). Přestože přítomnost posledně 

zmíněné strany v nové vládě nebyla z početního hlediska nutná (PvdA spolu s CDA 

disponovaly dohromady 104 hlasy v dolní komoře), Strana práce usilovala o posílení 

progresivního prvku uvnitř kabinetu. Neustále se stupňující snaha o posílení vlastní 

                                                 
21http://www.minbuza.nl/history/en/1967tot2000,1973.html   
22http://www.parlement.com/  
23Ačkoli společná kandidátní listina vnikla již v roce 1977, za oficiální datum ustavení CDA se pokládá 
rok 1980, kdy byly dotvořena její stranická struktura. Zdroj: Katz, R. S., Mair, P.. Party organizations: a 
data handbook on party organizations in western democracies, 1960-1990. London: Sage, 1992, str. 624. 
24http://www.parlement.com/  
25http://www.nlverkiezingen.com/TK1977.html  
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pozice nakonec stála PvdA místo v koaliční vládě. Po dlouhých vyjednávání (dosud 

nepřekonaných 208 dní) se vládními partnery staly strany CDA a VVD, jež v dolní 

komoře disponovaly těsnou nadpoloviční většinou 77 hlasů. Dne 19. prosince 1977 byl 

do úřadu jmenován kabinet v čele s křesťansko-demokratickým premiérem Van Agtem, 

tzv. Van Agt I.26 

 

2.2 Krátké kabinetní p ůsobení v 80. letech 

 

 Podruhé – ačkoli pouze krátce – participovala D'66 na vládě na začátku 80. let. 

Všeobecné volby v květnu 1981 dopadly pro Demokraty '66 velmi úspěšně. Ziskem 17 

poslaneckých křesel zaujali pozici významného hráče v povolebních jednání.27 

Sestavení kabinetu s vítěznou CDA (48 mandátů) a druhou PvdA (44 mandátů) 

provázely střety mezi hlavními představiteli křesťanských demokratů a Strany práce, 

Van Agtem a Den Uylem. Konečná podoba vlády znamenala obsazení premiérského 

postu Van Agtem. Koaliční kabinet „Van Agt II“ byl královnou jmenován 11. září 1981 

po 108 dní trvajících vyjednávání.28 Nicméně ve známost vešel spíše pod označením 

„Van Agt/Den Uyl/Terlouw“.29 Vláda řešila od počátku současně státní i vnitrokoaliční 

problémy, které se navíc vzájemně prolínaly. Jedním z příkladů byla zvyšující se míra 

nezaměstnanosti v důsledku dozvuků druhé ropné krize z roku 1979.30 Touto otázkou se 

primárně zabývalo ministerstvo práce a sociálních věcí, speciálně zřízené pro vůdce 

                                                 
26
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str. 41, 42. 
27http://www.nlverkiezingen.com/TK1981.html  
28
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str. 41, 42. 
29http://www.parlement.com/  
30V roce 1982 byl zaznamenán prudký nárůst míry nezaměstnanosti. Zatímco na začátku roku byl počet 
nezaměstnaných 413 tis., na v prosinci 1982 dosahoval již 569 tis. Zdroj: 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=37948&D1=0&D2=360-371&DM=SLNL&LA=nl&TT=2    
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PvdA Den Uyla. Neshoda ve financování Den Uylova plánu o pracovních příležitostech 

vedla k první vládní roztržce již v říjnu 1981.31 Dále vzbudilo pozornost veřejnosti 

plánované rozmístění raket Pershing II na nizozemském území pod záštitou NATO. 

Největší demonstrace proti novému strategickému plánu proběhly v roce 1981 

v Amsterdamu a následující rok v Haagu.32 V neposlední řadě se opakovaně diskutovalo 

o legalizaci potratů a tyto debaty vyústily v dubnu 1982 v přijetí zákona, který nahradil 

stávající právní úpravu z roku 1911, jež umělé přerušení těhotenství posuzovala jako 

zločin proti veřejné morálce.33 

 Strana D'66 si oproti prvnímu kabinetu, v němž zasedala, výrazně polepšila. 

Obsadila post vicepremiéra, tři ministerské funkce – obrany, dopravy a vodních zdrojů a 

pro ekonomické záležitosti – a tři místa státních sekretářů (na ministerstvu zdravotnictví 

a ochrany životního prostředí – J.J. Lambers-Hacquebard; na ministerstvu spravedlnosti 

– M. Scheltema; a na ministerstvu pro ekonomické záležitosti – Ir.W. Dik).34 

Vicepremiérem a ministrem pro ekonomické záležitosti (minister voor Economische 

Zaken) se stal vůdce strany J. Terlouw. Ve své funkci proslul nejvíce uzavřením tzv. 

gentlemanské dohody s ropnými koncerny Shell a Esso v roce 1982, která měla 

primárně upevnit hospodářské struktury země. Jednal tak fakticky v rozporu 

s požadavkem na snížení státního deficitu, který prosazovala Strana práce.35 Post 

ministra obrany (minister voor Defensie) obsadil bývalý předseda strany a stranický lídr 

Hans van Mierlo, jenž zastával významná místa také v prvním a druhém stínovém 

                                                 
31http://www.parlement.com/  
32Andeweg, R. B., Irwin, G.A.: Governance and politics of the Netherlands. Basingstoke: Palgrave, 2002, 
str. 196.  
33Dutch Government Aid To Family Planning Reduces Abortion Use. International Family Planning 
Perspectives, Vol. 7, No. 3 (September 1981), p. 117. 
http://www.jstor.org/view/01903187/di975744/97p0351i/0  
34Woldendorp, J., Keman, H., Budge, I.: Party government in 48 democracies (1945-1998).Kluwer 
Academic Publisher, 2000, s.396-401. 
35http://www.parlement.com/  
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kabinetu.36 Na konci roku 1981 se zúčastnil konference NATO v Gleneagles, kde se 

projednávala potenciální přítomnost raket na nizozemském území. Spolu se zástupci 

Německa zastával stanovisko nerozmisťování raket výměnou za demontáž sovětských 

raket SS-20.37 Na zbývající pozici ministra dopravy a vodních zdrojů byl jmenován H.J. 

Zeevalking, jehož nejvýznamnějším ministerským počinem se stal návrh zákona o 

využívání námořní plavby pro posílení ekonomické síly Nizozemska.38 

 Vnitřní politiku Nizozemska ze svého postu státního sekretáře za D'66 zřejmě 

nejvíce ovlivnila Lambers-Hacquebard, jež působila na ministerstvu zdravotnictví a 

ochrany životního prostředí. Nejenže v roce 1982 úspěšně obhájila návrh zákona o 

sanaci půdy v dolní komoře parlamentu, ale téhož roku předložila návrh zákona o 

legalizaci potratů, jež byl následně schválen.39  

 Přítomnost „vyrovnávacího prvku“ – Demokratů '66 – ve vládní koalici 

eliminovala nedorozumění mezi CDA a PvdA jen omezeně. Stupňující se neshody 

především v rozpočtových otázkách nakonec zapříčinily odchod 

sociálnědemokratických ministrů a státních sekretářů z kabinetu v polovině května 

1982.40 Za těchto okolností se D'66 rozhodla definitivně opustit „sevření“ Strany práce, 

které ji v polovině 70. let dovedlo na pokraj existence.41 Přes nesouhlas čtyř členů 

parlamentní frakce sestavila spolu s CDA menšinovou vládu pod vedením dosavadního 

premiéra Van Agta (tzv. Van Agt III), kterou královna oficiálně jmenovala 29. května 

1982.42 Část uvolněných míst obsadili zástupci CDA a D'66. Osm postů státních 

sekretářů však zůstalo neobsazených. Demokraté '66 nově získali funkci ministra 

                                                 
36V prvním stínovém kabinetu z dubna 1971 působil jako vicepremiér a ministr pro ústavní záležitosti, v 
druhém stínovém kabinetu z listopadu 1972 se stal kandidátem na ministra vnitra. Zdroj: 
http://www.parlement.com 
37http://www.parlement.com/   
38http://www.parlement.com/  
39http://www.parlement.com/  
40http://www.parlement.com/  
41Viz první kapitola. 
42
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.41. 



 

 46 

bytového hospodářství a územního plánování (E. Nypels) a ministra vnitra (minister 

voor Binnenlandse Zaken), kterou vykonával M.G. Rood, kandidát na ministra kultury, 

rekreace a veřejných prací (minister voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) 

v prvním stínovém kabinetě „progresivní trojky“.43 

 Menšinová vláda trvalého charakteru však v Nizozemsku nepatří k běžné 

politické praxi.44 Termín konání předčasných voleb byl stanoven na září 1982. Jejich 

výsledek znamenal oslabení obou vládních stran. Zatímco CDA ztratila „pouze“ tři 

poslanecká křesla a umístila se s rozdílem dvou mandátů na druhém místě za vítěznou 

PvdA, Demokraté '66 přišli o 11 mandátů.45 Zisk stejného počtu poslaneckých křesel – 

šesti – jako v roce 1972 jim ovšem tentokrát místo v koaličním kabinetě nezajistil. 

Vládními stranami se stali staronoví partneři CDA a VVD (tzv. Lubbers I), disponující 

v dolní komoře pohodlnou nadpoloviční většinou 81 mandátů. Lubbersův kabinet byl 

oficiálně jmenován do úřadu 4. listopadu 1982 po necelém dvouměsíčním 

vyjednávání.46 

 

2.3 „Purpurové“ koalice v 90. letech a t řetí Balkenendeho 

vláda 

 

 Po zbytek 80. let zůstávala strana D'66/D66 v opozici, ačkoli mnohdy měla 

participaci na vládě na dosah.47 Ústředním členem koaličních kabinetů zůstávala i 

nadále konfesní strana CDA, jejími partnery nejprve VVD (1982-1986 a 1986-1989), 

                                                 
43Woldendorp, J., Keman, H., Budge, I.: Party government in 48 democracies (1945-1998). Kluwer 
Academic Publisher, 2000, str.396-401. Dále: http://www.parlement.com 
44
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.20. 
45http://www.nlverkiezingen.com/TK1982.html  
46
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.41, 42. 
47Viz první kapitola. 
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pak PvdA (1989-1994).48 Skutečnost, že křesťanští demokraté byly jádrem vládních 

koalic, se ukázala jako hlavní příčina neúčasti Demokratů '66 (resp. Demokratů 66) ve 

vládě. CDA opakovaně vetovala možnost kabinetní spolupráce s „levicovými liberály“, 

a to zejména kvůli diametrálně odlišným přístupům k morálně-etickým otázkám – 

problematice legalizace eutanázie, prostituce a partnerství homosexuálních párů.49 

 Situace se proměnila v první polovině 90. let. Ve všeobecných volbách v květnu 

1994 ztratili oba dosavadní koaliční partneři dohromady téměř třetinu svých mandátů. 

Počet 37 sociálnědemokratických a 34 křesťansko-demokratických poslaneckých křesel 

(tzn. ztráta dvanácti, resp. dvaceti mandátů oproti předchozím volbám) na sestavení 

nové vládní koalice nedostačoval. Ani „osvědčená“ varianta CDA-VVD nezískala 

potřebnou většinu v dolní komoře, obdržela celkem 65 mandátů.50 Do povolebních 

vyjednávání vstoupila strana D66, která byla s 24 získanými mandáty považována za 

„vítěze“ voleb. Její vedení se jasně vyjádřilo proti sestavení středopravicové vlády ve 

složení CDA-VVD-D66. Obdobně vyloučili k řesťanští demokraté možnost koalice 

PvdA-CDA-D66. Královnou jmenovaný informateur označil za nejpřijatelnější 

alternativu vládní spolupráci PvdA, VVD a D66.51 Další kolo diskusí proto proběhlo 

pod vedením trojice informateurů z tzv. purpurové koalice, avšak kvůli novým 

požadavkům VVD se jednání vrátila opět na začátek.52 Přes neshody mezi PvdA, VVD 

a D66 zůstávalo nejschůdnější variantou stále ustavení tzv. sociálně-liberálního 

kabinetu, a to také díky sekulární blízkosti všech tří politických stran.53 Po více než 

tříměsíčním vyjednávání podepsali zástupci PvdA, VVD a D66 vládní dohodu Keuzes 

                                                 
48
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.41. 
49Strmiska, M., Hloušek, V., Kopeček, L., Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 
2005, str.153. 
50http://www.nlverkiezingen.com/TK1994.html  
51http://www.parlement.com/  
52Irwin, G. A.: The Dutch Parliamentary Election of 1994. Science Direct, Vol 14, Issue 1, pp 3-117 
(March 1995), p 76. 
53Strmiska, M., Hloušek, V., Kopeček, L., Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 
2005, str.154. 
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voor de toekomst (volný překlad: „Volba pro budoucnost“) a 22. srpna 1994 vstoupil do 

úřadu kabinet pod vedením sociálnědemokratického vůdce Wima Koka (tzv. Kok I).54 

Poprvé od roku 1918 se koaličním partnerem nestala konfesní strana a tato skutečnost se 

měla opakovat i po následujících všeobecných volbách.55 

 Nový kabinet vznikl za příznivé situace hospodářského růstu, který vedl k 

celkovému oživení společnosti. „Purpurové“ koalici se tak podařilo snížit bariéry v 

ekonomické oblasti, rozšířit pracovní příležitosti, reformovat systém sociálního 

zabezpečení či azylovou a integrační politiku.56 Současně realizovala plány, které by 

byly za jiných okolností – účast CDA ve vládě nevyjímaje – uskutečňovány jen 

obtížně.57 V neposlední řadě Nizozemsko za „sociálně-liberální“ vlády předsedalo 

Evropské unii (leden až červen 1997).58  

 Strana D66 obsadila v prvním „purpurovém“ kabinetu post vicepremiéra (Van 

Mierlo), čtyři ministerské pozice (zahraničních věcí – Van Mierlo; spravedlnosti – W. 

Sorgdrager; pro ekonomické záležitosti – G.J. Wijers; zdravotnictví, sociální péče a 

sportu – E. Borst-Eilers) a tři místa státních sekretářů – na ministerstvu školství, kultury 

a vědy (A. Nuis), ministerstvu bytového hospodářství, územního plánování a životního 

prostředí (D.K.J. Tommel) a na ministerstvu vnitra (J. Kohnstamm).59 V kompetenci 

posledně uvedeného státní sekretáře byla kromě jiného reforma volebního systému do 

dolní komory parlamentu. Návrh z roku 1995, jež předpokládal rozdělení země do pěti 
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56http://www.parlement.com/  
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58http://www.euroskop.cz/39562/119165/clanek   
59Woldendorp, J., Keman, H., Budge, I.: Party government in 48 democracies (1945-1998). Kluwer 
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volebních obvodů při zachování proporčního volebního systému a dosavadní velikosti 

dolní komory se však nepodařilo prosadit.60 

 Jako ministr zahraničních věcí (minister voor Buitenlandse Zaken) Van Mierlo 

úspěšně urovnal diplomatickou roztržku s Tureckem v otázce ustavení kurdského 

parlamentu v roce 1995.61 Účastnil se jednání o tzv. Amsterdamské smlouvě a na konci 

nizozemského předsednictví EU v červnu 1997 tento dokument za Nizozemsko také 

podepsal.62 Ministr pro ekonomické záležitosti (a v červnu 1996 dočasně také ministr 

financí) Wijers předložil v roce 1997 návrh na řešení energetické situace, která 

v Nizozemsku představovala v té době jedno z ústředních politických témat. Jeho plán 

Actieprogramma Duurzame energie 1997-2000 (volný překlad: „Akční program pro 

využívání obnovitelných zdrojů energie pro období 1997-2000“) doporučoval výstavbu 

větrných elektráren, jejichž hlavní předností údajně bylo jejich jednoduché rozmístění.63  

 Mnohem aktivnějšími členy kabinetu za D66 se ukázaly být obě ženy – 

právnička a bývalá členka VVD Sorgdrager a lékařka s pediatrickou a imunologickou 

aprobací Borst-Eilers.64 Z velkého množství návrhů předložených ministryní 

spravedlnosti (minister voor Justitie) Sorgdrager jmenujme alespoň nótu Het 

Nederlandse drugbeleid. Continuïteit en verandering (volný překlad: „Nizozemská 

drogová politika. Kontinuita a změna.“), na níž se podílela také ministryně Borst-Eilers 

a státní sekretář Kohnstamm, týkající se drogové politiky a odmítající – s ohledem na 

veřejné zdraví a nutnost dekriminalizace – legalizaci tzv. těžkých drog.65 Ministryně  

zdravotnictví, sociální péče a sportu (minister voor Volksgesondheid, Welzijn en Sport) 

Borst-Eilers, jež stejnou funkci  zastávala i ve druhé vládě purpurové koalice, patřila 

                                                 
60Andeweg, R. B., Irwin, G.A.: Governance and politics of the Netherlands. Basingstoke: Palgrave, 2002, 
str.80. 
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65http://www.parlement.com/   
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mezi nejčastěji kritizované členy vlády.66 Dlouhodobě usilovala o reformu zdravotní 

péče reflektující problematiku stárnutí nizozemské populace. Během svého prvního 

funkčního období prosadila mj. rozšíření práv pacienta o právo na odmítnutí léčby, na 

lékařem sdělenou úplnou informaci o jeho zdravotním stavu a právo na zachování 

diskrétnosti (1994); nebo předložila zákon o dárcovství orgánů, který byl v roce 1996 

schválen.67 Obdobně kontroverzní návrhy zákonů předkládala Borst-Eilers také v 

průběhu svého druhého ministerského působení. V roce 2001 podepsala zákon o 

vědeckých pokusech na embryích, jenž vstoupil v platnost následujícího roku.68 

 Již před všeobecnými volbami v roce 1998 proklamovali dosavadní koaliční 

partneři úmysl pokračovat ve spolupráci. Výsledky květnových voleb znamenaly 

zvýšení zastoupení „purpurové“ koalice PvdA-VVD-D66 v dolní komoře parlamentu o 

pět mandátů. Na první pohled tedy nic nebránilo sestavení druhé „purpurové“ koalice. 

Zatímco však vítězná PvdA obdržela 45 mandátů a druhá VVD 38 (tzn. obě zvýšily své 

parlamentní zastoupení o osm, resp. sedm míst), nejmenší vládní strana – D66 – získala 

„pouze“ 14 mandátů (tzn. ztratila 10 poslaneckých křesel).69 Poměr sil v „purpurové“ 

koalici se značně proměnil. PvdA a VVD obdržely dohromady „pohodlnou“ 

nadpoloviční většinu 83 hlasů v dolní komoře a z početního hlediska už dalšího 

vládního partnera nepotřebovaly. Avšak jak již bylo uvedeno, před volbami se všechny 

tři strany explicitně vyjádřily pro pokračování ve spolupráci. A tak byla k povolebním 

vyjednáváním automaticky přizvána také D66. Nicméně skutečnost, že D66 ztratila 

svou dosavadní roli zprostředkovatele, se promítla do postupného růstu vnitrokoaličního 

napětí.70 Samotné formování vládní koalice proběhlo poměrně rychle – v průběhu 87 

                                                 
66http://www.parlement.com/   
67http://www.parlement.com/ 
68http://www.parlement.com/  
69http://www.nlverkiezingen.com/TK1998.html/  
70Strmiska, M., Hloušek, V., Kopeček, L., Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 
2005, str.154. 
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dnů.71 Problémy, které se během jednání objevily, se podařilo efektivně vyřešit „pouze“ 

jmenováním informateurů ze všech tří politických stran současně.72 

 Nový kabinet, opět v čele s premiérem Wimem Kokem (tzv. Kok II), byl 

jmenován 3.srpna 1998.73 První vládní krizi čelil už za necelý rok v květnu 1999, když 

Demokraty 66 předložený návrh ústavního zákona o opravném referendu neprošel horní 

komorou parlamentu (Eerste Kamer).74 D66 podmínila své setrvání ve vládě 

skutečností, že všichni členové VVD v horní komoře budou na druhý pokus hlasovat 

pro návrh. Hlasování však mělo opět záporný výsledek a vláda podala demisi.75 

Následně jmenovanému informateurovi se podařilo vyjednat novou vládní dohodu, jež 

obsahovala závazek přijetí poradního referenda, které nevyžadovalo ústavní změnu.76 V 

červnu 1999 proto kabinet svou demisi odvolal a s nepatrnou změnou ve složení obnovil 

své úřadování (tzv. Kok III).77 Další vládní krizi však již koalice nepřekonala. V dubnu 

2002 předložil nizozemský Národní ústav pro válečnou dokumentaci (Nederlands 

Instituut voor Oorlogsdocumentatie; NOID) zprávu reflektující události v bosenské  

Srebrenici v červenci 1995. Nizozemské vojenské jednotky, které byly tehdy pověřeny 

ochranou muslimského obyvatelstva, selhaly a bosenskosrbská ofenzíva se proměnila v 

                                                 
71
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.42. 
72Za D66 byla jmenována informateurem Els Borst-Eilers. Zdroj: http://www.parlement.com/  
73
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, s.41. 
74Ústavní zákony podléhají v Nizozemsku speciálnímu režimu přijímání. Nejprve jej musí schválit obě 
komory parlamentu dvoutřetinovou většinou všech poslanců a senátorů. Poté dojde k rozpuštění 
zákonodárného orgánu a vypsání všeobecných voleb.  Nový parlament přijímá návrh ústavního zákona v 
nezměněné podobě, a to opět dvoutřetinovou většinou všech poslanců a senátorů. Nedostatečný počet 
hlasů znamená nepřijetí ústavního zákona. Zdroj: Říchová, B.: Nizozemské království. In: Říchová, B. a 
kol.: Komparace politických systému II.. Praha: VŠE,2004, str.101. 
75
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.33. 
76Tento závazek vyústil v přijetí Dočasného zákona o referendu v lednu 2002. Jeho platnost skončila 
v lednu 2005 fakticky bez „aktualizace“ v podobě zákona o závazném referendu. Zdroj: 
http://www.parlement.com/ 
77Post ministra zemědělství, správy přírodních zdrojů a rybolovu opustil H.H. Apotheker ze strany D66, a 
nahradil jej spolustraník L.J. Brinkhorst. Zdroj: http://www.parlement.com/  
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krveprolití, během něhož bylo zabito několik tisíc rezidentů srebrenické oblasti.78 Vláda 

akceptovala závěry zprávy, které označily první Kokův kabinet za spoluviníka 

tehdejších událostí, podala demisi a předčasné volby byly vypsány na květen téhož 

roku.79  

 Druhý „purpurový“ kabinet navazoval svým politickým programem na první 

„purpurovou“ koalici. Stěžejní oblastí zájmu zůstávala pro vládu i nadále ekonomika – 

upevnění ekonomické pozice země, řešení inflace, a v neposlední řadě přípravy a 

následné přijetí eura.80 Na druhou stranu byla koaliční vláda nucena flexibilně reagovat 

na teroristické útoky na budovy Světové obchodní organizace (WTO) v New Yorku a 

přijala balíček protiteroristických opatření.81    

 Personální obsazení vlády znamenalo pro Demokraty 66 zisk funkce 

vicepremiérky (Borst-Eilers) a tří ministerských postů v patnáctičlenném kabinetu. 

Ministrem zemědělství, správy přírodních zdrojů a rybolovu (minister voor Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij) se na deset měsíců stal H.H. Apotheker. Svou pozici opustil 

po výše uvedené první vládní krizi. Oblasti zdravotnictví, sociální péče a sportu se 

nadále věnovala E. Borst-Eilers. Místo ministra bez portfeje s pověřením pro 

problematiku velkoměst a integrační politiku (minister voor Grotesteden en 

Integratiebeleid) získal R.H.L.M. Van Boxtel, jenž krátkodobě zastával také post 

ministra pro záležitosti království (minister voor Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties). Pozici státních sekretářů obsadili G. Ybema (ministerstvo pro 

                                                 
78http://193.173.80.81/srebrenica/ 
79Strmiska, M., Hloušek, V., Kopeček, L., Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 
2005, str.155. 
80Platební jednotkou pro bezhotovostní styk se euro stalo 1.ledna 1999. Jako oběživo se však začalo 
používat až 1.ledna 2002 a jako výhradní platidlo pro členské státy Evropské hospodářské a měnové unie 
platí od 1.března 2002. Zdroj: Schröter, H.J.: Aktuální slovník Evropské unie. Praha: Brána, 2002, str.28.  
81http://www.parlement.com/  
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ekonomické záležitosti) a A.E. Verstand-Bogaert (ministerstvo práce a sociálních 

věcí).82 

 Předčasné parlamentní volby se konaly v polovině května 2002 a v důsledku 

neočekávaných událostí se staly volebním triumfem nové strany LPF, která se umístila 

na druhém místě za vítěznou CDA.83 Všichni členové dosavadní vládní koalice ve 

volbách ztratili – VVD 14 mandátů, PvdA 22 mandátů a D66 rovnou polovinu 

původního počtu poslaneckých křesel, tj. sedm.84 Další pokračování „purpurové“ 

koalice bylo nemožné – dohromady disponovala „pouze“ 54 mandáty. Nová vláda v 

čele s J. P. Balkenendem (CDA) byla jmenována královnou 22. července 2002 po více 

než dvouměsíčním vyjednávání. Sestávala z CDA, LPF a VVD a nesla označení 

„Balkenende I“.85 Avšak vnitrostranické spory o vedení v LPF zapříčinily brzký pád 

kabinetu. Již v říjnu 2002 vznikla přechodná vláda CDA-VVD (tzv. Balkenende II), 

která dovedla Nizozemsko do předčasných voleb v lednu 2003.86 

 Jejich výsledky ukázaly opětovný nárůst voličských hlasů pro PvdA a VVD 

(zisk devatenácti, resp. čtyř mandátů), současně však potvrdily trend klesající volební 

podpory pro Demokraty 66.87 Přesto se D66 stala členem koaličního kabinetu 

středopravicové orientace, a to poprvé ve své historii. Po volbách totiž bylo zřejmé, že 

CDA a VVD nezískaly parlamentní většinu.88 Úvodní vyjednávání mezi CDA a PvdA 

ztroskotala na rozdílných postojích k válce v Iráku a neshodách ve finanční a 

hospodářské politice, a tak se CDA vrátila k alternativě spolupráce s VVD. Nicméně 

strany byly nuceny hledat ještě dalšího koaličního partnera. Nabízely se tři možnosti – 

                                                 
82http://www.parlement.com/  
83Viz první kapitola.  
84http://www.nlverkiezingen.com/TK2002.html/  
85
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.42. 
86Strmiska, M., Hloušek, V., Kopeček, L., Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 
2005, str.156-157. 
87D66 obsadila „pouhých“ šest poslaneckých křesel. Zdroj: http://www.nlverkiezingen.com/TK2003.html 
88První CDA a třetí VVD sdílely 72 mandátů, z toho 44 křesťansko-demokratických a 28 liberálních. 
Zdroj: http://www.nlverkiezingen.com/TK2003.html 
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LPF disponující osmi mandáty, D66 se šesti mandáty a Křesťanská unie (ChristenUnie; 

CU) spolu se Státní reformní stranou (Staatkundig Gereformeerde Partij; SGP) s 

kombinovanými pěti mandáty. Koalice s LPF nebyla žádoucí z důvodu nepopularity 

strany na veřejnosti a s přizváním CU a SGP zásadně nesouhlasila VVD. Jedinou 

přijatelnou variantou se tedy stala vládní spolupráce CDA, VVD a D66. Přestože 

Demokraté 66 zprvu této možnosti oponovali – obávali se své majorizace v kabinetu 

středopravicovou většinou – nakonec se rozhodli na vládě participovat.89 Nový kabinet 

pod vedením premiéra J.P. Balkenendeho ve složení CDA-VVD-D66 (tzv. Balkenende 

III) byl jmenován 27. května 2003 po 124 dnech jednání.90  

 Vláda se zavázala svým heslem „Meedoen, Meer Werk, Minder Regels“ (volný 

překlad: „Participace, větší zaměstnanost, menší omezení“) řešit problematiku integrace 

imigrantů do nizozemské společnosti, otázku stárnoucí populace a nezaměstnanosti 

nebo přistoupit na institucionální reformu, která by umožnila přiblížit politiku běžným 

občanům.91 Ekonomická recese vedla k opětovnému zvýšení nezaměstnanosti a 

vyvolávala tlak na financování systému sociálního zabezpečení.92 K negativním 

náladám ve společnosti přispěly i teroristické útoky na londýnskou městskou dopravu v 

červenci 2004 a zavraždění kontroverzního filmaře Theo Van Gogha radikálním 

muslimem v listopadu 2004.93 Jejich vyjádřením byl záporný výsledek referenda o 

Evropské ústavě z 29. října 2004.94  

 V šesnáctičlenném kabinetu obsadila D66 post vicepremiéra (Th. de Graaf, od 

března 2005 L.J. Brinkhorst), ministra pro ekonomické záležitosti (L.J. Brinkhorst) a 

                                                 
89Holsteyn, J.J.M.van, Irwin, G.A.: The Dutch Parliamentary Elections of 2003. West European Politics. 
Vol 27, No 1 (January 2004), pp 157-164, p 162-163. 
90
Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: 

Moneta F-M, 2006, str.41, 42. 
91http://www.government.nl/policy/bronnen/regeringsverklaring/index.jsp  
92http://www.parlement.com 
93Strmiska, M., Hloušek, V., Kopeček, L., Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 
2005, str.158. Další podrobnosti viz dobový tisk, např. BBC: http://newsvote.bbc.co.uk . 
94http://www.euroskop.cz/57732/clanek/ 
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ministra bez portfeje s pověřením pro administrativní reformy a záležitosti království 

(minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties; Th. de Graaf, od března 

2005 A. Pechtold). Jedinou funkci státního sekretáře za stranu D66 zastávala M.C. van 

der Laan, a to na ministerstvu školství, kultury a vědy.95 

 V průběhu svého působení ve třetí Balkenendeho vládě usilovala strana D66 

především o reformu stávajícího politického systému. V září 2003 představil De Graaf v 

dolní komoře nótu o  přímé volbě starostů, kterou v roce 2004 přeměnil na návrh 

zákona. Následovala nóta o novém volebním systému do dolní komory parlamentu, 

vycházejícím z rozdělení země do 75 volebních obvodů. Návrh zákona vypracovaný na 

jejím základě nakonec De Graaf v lednu 2005 sám stáhl, protože pro něj v parlamentu 

nenašel dostatečnou podporu. V důsledku opakujících se neúspěchů při prosazování 

státních reforem se De Graaf v březnu 2005 rozhodl opustit obě své pozice, které 

zastával v koaliční vládě. Impulsem se pro něj stalo zamítnutí návrhu ústavního zákona 

o přímé volbě starostů.96 V ministerské funkci byl nahrazen Pechtoldem. Následně D66 

odstoupila od vládní dohody. Po dvou týdnech jednání byla na začátku dubna 2005 

podepsána tzv. Velikonoční dohoda, která obsahovala závazek zvýšení dotací do 

školství výměnou za ustoupení D66 od požadavku přímé volby starostů.97  

 Předčasné ukončení koaliční spolupráce však nakonec nezpůsobily kontroverze 

ohledně reformy politického systému, ale otázka azylové a integrační politiky. 

Ministryní pro záležitosti cizinců a jejich integraci do společnosti (minister voor 

Vreemdelingenzaken en Integratie) byla již od počátku funkčního období vlády členka 

VVD M.C.F. Verdonk.98 Na jaře 2006 čelila ostré kritice za postup v otázce přidělení 

                                                 
95http://www.parlement.com/  
96http://www.parlement.com/  
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 56 

nizozemského státního občanství Ali Ayaan Hirsi.99 Strana D66 fakticky podmínila své 

setrvání ve vládě rezignací ministryně. Při hlasování o nedůvěře v parlamentním plénu 

podpořily VVD i CDA Verdonk a D66 byla následně nucena opustit kabinet. Její 

odchod z vlády na konci června 2006 vedl k pádu celého kabinetu a vyvolal tak 

předčasné volby do dolní sněmovny, které se uskutečnily v listopadu téhož roku.100 

   

2.4 Shrnutí 

 

 Cílem druhé kapitoly bylo doplnit odpověď na otázku nastíněnou v první 

kapitole (tj. z jakého důvodu D'66/D66 dodnes setrvala na nizozemské politické scéně) 

a zjistit, jakou úlohu plnila strana v koaličních vládách, jichž se účastnila. Abych 

dosáhla stanoveného úkolu, analyzovala jsem jednotlivé kabinety. Nejprve jsem se 

zaměřila na povolební vyjednávání a roli, kterou v nich strana sehrála. Následně jsem se 

věnovala podílu konkrétních členů D'66/D66 na vládní politice. Nakonec jsem 

zhodnotila kabinetní krize včetně postoje, jaký k nim strana D'66/D66 zaujala. 

Prostřednictvím toho jsem měla v úmyslu demonstrovat přístup celé strany k její účasti 

na koaličních vládách.  

 

 

 

                                                 
99Ali Ayaan Hirsi je Somálka, která získala v Nizozemsku azyl a následně občanství. Po vstupu do strany 
VVD veřejně přiznala uvedení nepravdivých informací v její žádosti o azyl. Následně jí bylo občanství 
odňato. „Kompromitující“ se pro Verdonk stala skutečnost, že poté, co Hirsi podepsala prohlášení, že 
Verdonk o jejím „podvodu“ nevěděla, bylo jí nizozemské státní občanství navráceno. Zdroj: 
http://www.robert-schuman.eu/oee.php?num=333  
100http://www.democrats.nl/news/item/Fall_of_coalition_government_in_The_Netherlands/  a 
http://www.parlement.com/  
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Závěr 

 

 Strana Demokraté '66 vznikla v říjnu 1966 s cílem reformovat tehdejší politický 

systém a celkově demokratizovat společnost. Hlavními požadavky, se kterými přišla, 

jsou přímá volba předsedy vlády a změna volebního systému do dolní komory 

parlamentu. Posledně zmíněný návrh strana postupně modifikovala. Nicméně všechny 

varianty spojuje plán na zvýšení počtu volebních obvodů. Mezi další reformy, jež 

D'66/D66 představila, patří přímá volba starostů a zavedení instituce opravného 

referenda. Žádný z výše uvedených požadavků se straně dosud nepodařilo „plně“ 

prosadit.  

 Na základě povahy zmíněných návrhů se domnívám, že hlavním úsilím strany 

D'66/D66 bylo prostřednictvím jejich přijetí zvýšit participaci občanů na vládě, a tím 

zpětně iniciovat rozsáhlé změny na politické úrovni. 

 Impulsem pro formování politické strany Demokraté '66 byla v první řadě široká 

podpora veřejnosti, jíž se dostalo tzv. Výzvě. Tento politický pamflet, který v září 1966 

podepsalo 36 členů uskupení Demokraté '66, odrážel názory většinové společnosti na 

nizozemský politický systém, což se pozitivně projevilo ve všeobecných volbách v roce 

1967. Nová strana získala v dolní komoře „nečekaných“ sedm mandátů. 

 Podruhé vzbudila strana pozornost vytvořením dvou stínových kabinetů tzv. 

progresivní trojky (tj. PvdA-PPR-D'66) v roce 1971 a 1972. Taková forma opozice byla 

v Nizozemsku novinkou. Předvolební koaliční spolupráce se však ukázala jako 

„dvousečná zbraň“. Pokud by koalice ve volbách uspěla, má „zajištěno“ místo v 

kabinetu. Jestliže však neuspěje – jako v roce 1971 – dostává se do izolace, protože 

jednotliví členové koalice jsou vázáni předvolební dohodou a neměli by tedy vyjednávat 

separátní participaci na vládě. 
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 Během svého úvodního působení v roli vládního partnera mezi lety 1973 až 

1977 se  Demokratům '66 podařilo překonat dlouhotrvající „krizi identity“. Tato měla 

svůj počátek už na přelomu 60. a 70. let, kdy část členů – v čele s lídrem strany Hansem 

van Mierlem – považovala D'66 za dočasné uskupení, které zanikne po naplnění svých 

cílů. Druhá část usilovala o trvalé zařazení strany do stranického systému. V roce 1974 

krize vyvrcholila na stranickém sjezdu v Amsterdamu hlasováním o rozpuštění 

Demokratů '66. Jeho výsledek znamenal zachování strany a zahájení její rekonstrukce.  

 Stabilizace D'66 však byla v průběhu funkčního období zmíněné vlády ohrožena 

ještě jednou, těsně před volbami. V roce 1976 pohrozil stranický vůdce Jan Terlouw 

svou rezignací, pokud se v krátké době nepodaří získat alespoň 66 tis. podpisů pro 

zachování D'66 a 1666 nových členů. Jeho požadavek se podařilo splnit nad očekávání 

dobře – „aktivisté“ získali téměř 90 tis. podpisů a 4410 nových členů. Díky včasnému 

vyřešení vnitrostranických sporů, vhodně zvolené sebeprezentaci D'66 jako „rozumné 

alternativy“ k ostatním politickým stranám a „riskantní“ taktice Terlouwa, neztratila 

strana v následujících volbách přízeň voličů, a dokonce zvýšila své zastoupení v dolní 

komoře na osm poslaneckých míst. 

 V osmdesátých letech se stala strana součástí koaličního kabinetu pouze jednou 

– mezi lety 1981 až 1982. Zatímco ve volbách v roce 1981 obdržela celkem 17 

mandátů, v roce 1982 jedenáct ztratila. Příčinu této skutečnosti spatřuji zejména v tom, 

že se straně nepodařilo naplnit deklarovanou roli zprostředkovatele mezi zbývajícími 

vládními partnery PvdA a CDA. Především vůdce D'66 Terlouw se opakovaně dostával 

do sporů se sociálnědemokratickými a křesťansko-demokratickými ministry. Po zbytek 

80. let plnila strana Demokraté '66 (resp. od roku 1985 strana Demokraté 66) funkci 

konstruktivní vládní opozice a její volební podpora konstantně rostla, což dokazují 
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výsledky voleb do dolní komory parlamentu z tohoto období (zisk devíti mandátů v roce 

1986 a dvanácti v roce 1989).  

 V polovině 90. let měla D66 další možnost plnit zprostředkovatelskou roli v 

koaličním kabinetu, tentokrát mezi sociálnědemokratickou PvdA a liberální VVD. 

Spolu s nimi sestavila mezi lety 1994-1998 a 1998-2002 dvě vlády tzv. purpurové 

koalice. Poprvé od roku 1918 tak v Nizozemsku vznikl kabinet bez účasti konfesní 

strany.  

 Zatím poslední účast D66 ve vládě byla v jistém smyslu pro stranu netypická. V 

roce 2003 totiž vytvořila středopravicovou vládu spolu s CDA a VVD. Takovou 

spolupráci strana dlouhá léta odmítala a ani křesťanští demokraté a liberálové nebyli 

zmíněné variantě původně nakloněni. Ačkoli obě strany nakonec vybraly Demokraty 66 

jako v dané chvíli nejvhodnějšího koaličního partnera, další vývoj ukázal na 

problematičnost této volby. Ultimativní chování D66 se dvakrát stalo příčinou kabinetní 

krize. Zatímco v roce 2005 se spory podařilo urovnat, v roce 2006 vedl odchod strany z 

koaličního kabinetu k demisi celé vlády.    

 Po „bouřlivých“ začátcích se tedy straně podařilo v polovině 70. let upevnit svou 

pozici na nizozemské politické scéně. Za hlavní důvody považuji přitažlivost a 

„neotřelost“ jejího programu pro voliče, „riskantní“ počínání, které se jí většinou 

vyplatilo, a „výhodné“ umístění na levém středu politického spektra, jež jí několikrát 

umožnilo stát se koaličním partnerem. 

 V poslední době je však možné sledovat určité oslabení strany. Ve všeobecných 

volbách v roce 1994 sice obdržela D66 nejvyšší počet poslaneckých míst ve své historii 

(dvacet čtyři), nicméně tento úspěch zároveň představoval určitý „bod zlomu“. Ve 

všech následujících volbách již strana ztrácela. V roce 1998 získala čtrnáct mandátů, v 

roce 2002 sedm, v roce 2003 šest a v zatím posledních volbách v roce 2006 „pouze“ tři 
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poslanecká křesla. Ve své práci jsem zdůrazňovala významné postavení strany na 

nizozemské politické scéně. V souvislosti s dlouhodobě klesajícími volebními 

preferencemi Demokratů 66 však vyvstává otázka, zda strana svou pozici obhájí. Bude-

li současný trend zmenšující se voličské podpory pro D66 pokračovat, či nikoliv, odhalí 

příští všeobecné volby.   
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Resumé 

 

 The Bachelor's thesis „Democrats 66 at the Dutch Political Scene“ considers the 

political life in the Netherlands during the second half of the 20th century. The political 

party Democrats '66 was established in October 1966 with the view of reform the Dutch 

political system and democratize the Dutch society. It experienced several intraparty 

crises, after one of which (in 1985) the party renamed Democrats 66. It designates itself 

as the left-of-centre, progressive liberal party. 

 The Bachelor's thesis is divided into two parts. The first part focuses on the party 

establishment and its internal development up to the present day. It examines in detail 

two main party requirements – a direct election of the Prime Minister and a change of 

the Second Chamber electoral system. Further, it contains an analysis of party election 

programs, its election results to the Second Chamber and a development of the party 

membership. The point is to ascertain a reason for the party establishment and partly its 

maintenance at the Dutch political scene. 

 The second part deals with the party participation on government coalitions and 

especially with its formation and functioning of those governments. The particular 

attention is given to the representation of Democrats '66 (Democrats 66, respectively) 

and its policy in those governments, as well as to cabinet crises. The aim is to finish the 

answer to the question, why the party has remained at the Dutch political scene, and 

discover the party role in coalition cabinets. 

 To conclude, the main reason for the party establishment was to increase citizen 

participation on a government policy and to initiate extensive reforms at the political 

level by return. The party has strengthened its position on the Dutch political scene by 
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creation of attractive election programs, „precarious“ behaviour of leaders during the 

intraparty crisis and its „advantageous“ left-of-centre position. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Seznam signatářů pamfletu Appél aan iedere Nederlander die ongerust 

is over de ernstige devaluatie van onze democratie  

 

1. C.T. Affolter  

2. B.C. Algra   

3. A.R.J. Aris   

4. P.R. Baehr   

5. H. van Beekhuizen  

6. P. Beishuizen  

7. A.J.C. Besteman   

8. J.A. Boeren   

9. P. Fetter   

10. H. Gajentaan   

11. J. Gruijters   

12. N.C. Hey   

13. R.A. Haijting   

14. F.A. Hymans  

15. H. Jongedijk   

16. H.J. Koenen  

17. S. M. Korteweg  

18. C.E. van Lookeren Campagne-van Renterghem  

19. H.J. van Lookeren Campagne  

20. A.F. Lorier  

21. A.F. Luijendijk  

22. H.A.F.M.O. van Mierlo  

23. W.M. Moonen  

24. E. Nypels  

25. A.A. Redeker  

26. G. Ringnalda  

27. J.H. Sampiemon  

28. S. Schuyer  

29. R. Straatsma  

30. J. Tromp  
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31. M.A. Veltman  

32. E.C. Visser  

33. L. Vooys  

34. R. Walthuis  

35. J. Wessel  

36. H.J. Zeevalking  

 

Zdroj: 

http://www.allesopeenrij.nl/index.html?page=http://www.allesopeenrij.nl/lijsten/politiek

/opr_d66.html 
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Příloha č. 2: Seznam předsedů strany D‘66/D66 v období 1966-2007 
 

H.A.F.M.O. van Mierlo               říjen 1966 - únor 1967 

G. Ringnalda                          únor 1967 - listopad 1967 

H.J. van Lookeren Campagne            listopad 1967 - prosinec 1968 

J.A.P.M. Beekmans                         prosinec 1968 - listopad 1971 

R.E. van der Scheer-van Essen       listopad 1971 - březen 1973 

J. ten Brink                          březen 1973 - listopad 1976 

J.F. Glastra van Loon                  listopad 1976 - říjen 1979 

H.J. Zeevalking                       říjen 1979 - září 1981 

C. Spigt      září 1981 - listopad 1981 

J. van Berkom                             listopad 1981 - říjen 1982 

J. Kohnstamm                          říjen 1982 - květen 1986 

O. Scheltema     květen 1986 - listopad 1986 

S. van der Loo                       listopad 1986 - říjen 1988 

M. Jager                                  říjen 1988 - listopad 1990 

H.J.D. Jansen                             listopad 1990 - listopad 1992 

W.I.J.M. Vrijhoef                        listopad 1992 - listopad 1996 

T.A. Kok                                  listopad 1996 - listopad 1999 

A.G. Schouw                               listopad 1999 - listopad 2002 

A. Pechtold                               listopad 2002 - březen 2005 

J.Th. Hoekema        březen 2005 - květen 2005    

F. Dales     květen 2005 - březen 2007 

A.G. Schouw        březen 2007 - květen 2007 

 

Zdroj: http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/vz 
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Příloha č. 3: Seznam stranických vůdců strany D‘66/D66 v období 1967-2007 

 

Hendrik Anton (Hans) van Mierlo         únor 1967 - září 1973 

Jan Cornelis Terlouw                     září 1973 - září 1981 

Laurens Jan Brinkhorst                  září 1981- listopad 1982 

Maarten Boudewijn Engwirda            prosinec 1982 - květen 1986 

Hendrik Anton (Hans) van Mierlo         květen 1986 - srpen 1994 

Gerrit Jan Wolffensperger                srpen 1994 - listopad 1997 

Thom De Graaf                            listopad 1997 - leden 2003 

Boris Ottokar Dittrich                   leden 2003 - únor 2006 

Lousewies van der Laan                   únor 2006 - červen 2006 

Alexander Pechtold                       červen 2006 (úřadující) 

 

Zdroj: http://www.parlement.com/ 
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Příloha č. 4: Vývoj členské základny 1966-2007 (graf) 
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Pozn.: Chybějící část grafu se vztahuje k roku 1989, ke kterému se nepodařilo dohledat 

počet členů strany D66. 

 

Zpracováno podle 

http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/d66/documentaireInformatie/lt 
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Příloha č. 5: Přehled výsledků strany Demokraté '66 (resp. Demokraté 66) ve 

volbách do dolní komory parlamentu v letech 1967-2006 (tabulka) 

 

Datum konání voleb Počet hlasů Počet hlasů (%) 
Počet získaných 

mandátů 
15. února 1967 307 810 4,48 7 
28. dubna 1971 428 067 6,78 11 

29. listopadu 1972 307 048 4,15 6 
25. května 1977 452 423 5,44 8 
26. května 1981 961 121 11,06 17 

8. září 1982 351 278 4,26 6 
21. května 1986 562 466 6,13 9 

6. září 1989 701 934 7,89 12 
3. května 1994 1 391 202 15,49 24 
6. května 1998 773 497 8,99 14 
15. května 2002 484 317 5,10 7 
22. ledna 2003 393 333 4,07 6 

22. listopadu 2006 193 232 1,96 3 
 

Zdroj: http://www.nlverkiezingen.com/ 
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Příloha č. 6: Přehled nizozemských vlád v letech 1967-2007 

 

Datum jmenování Předseda vlády 
Stranická 

příslušnost 
Složení vlády 

5. dubna 1967 De Jong KVP KVP-ARP-CHU-VVD 
6. července 1971 Biesheuvel I ARP KVP-ARP-CHU-VVD-

DS70 
20. července 1972 Biesheuvel II ARP KVP-ARP-CHU-VVD 
11. května 1973 Den Uyl PvdA PPR-PvdA-D66-KVP-

ARP 
19. prosince 1977 Van Agt I CDA CDA-VVD 

11. září 1981 Van Agt II CDA PvdA-D66-CDA 
29. května 1982 Van Agt III CDA D’66-CDA 
4. listopadu 1982 Lubbers I CDA CDA-VVD 
14. července 1986 Lubbers II CDA CDA-VVD 
7. listopadu 1989 Lubbers III CDA PvdA-CDA 
22. srpna 1994 Kok I PvdA PvdA-D66-VVD 
3. srpna 1998 Kok II PvdA PvdA-D66-VVD 
8. června 1999 Kok III PvdA PvdA-D66-VVD 

22. července 2002 Balkenende I CDA CDA-LPF-VVD 
16. října 2002 Balkenende II CDA CDA-VVD 

27. května 2003 Balkenende III CDA CDA-VVD-D66 
22. února 2007 Balkenende IV CDA CDA-PvdA-CU 

 

Pozn.: Pro účely tabulky není rozlišováno mezi D'66 a D66. 

 

Zdroj: http://www.parlement.com/ a Říchová, B.: Nizozemsko. In: Říchová, B. a kol.: 

Vládní modely v parlamentních systémech. Praha: Moneta F-M, 2006, s.41.
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Příloha č. 7: Přehled ministrů jmenovaných za stranu Demokraté '66 (resp. 

Demokraté 66) (tabulka) 

 

Ministr/Ministryně Ministerstvo Období 
J.P.A. Gruijters bytového hospodářství a 

územního plánování 
1973-1977 

obrany 1981-1982 H.A.F.M.O. van Mierlo 
zahraničních věcí 1994-1998 

H.J. Zeevalking dopravy a vodních zdrojů 1981-1982 
J.C. Terlouw pro ekonomické záležitosti 1981-1982 
M.G. Rood vnitra 1982 
E. Nypels bytového hospodářství a 

územního plánování 
1982 

W. Sorgdrager spravedlnosti 1994-1998 
G.J. Wijers pro ekonomické záležitosti 1994-1998 
E. Borst-Eilers zdravotnictví, sociální péče a 

sportu 
1994-2002 

bez portfeje s pověřením pro 
problematiku velkoměst a 
integrační politiku 

1998-2002 R.H.L.M. van Boxtel 

vnitra a pro záležitosti 
království 

2000 

H.H. Apotheker zemědělství, správy přírodních 
zdrojů a rybolovu 

1998-1999 

zemědělství, správy přírodních 
zdrojů a rybolovu 

1999-2002 L.J. Brinkhorst 

pro ekonomické záležitosti 2003-2006 
Th. C. de Graaf bez portfeje s pověřením pro 

administrativní reformy a 
záležitosti království 

2003-2005 

A. Pechtold bez portfeje s pověřením pro 
administrativní reformy a 
záležitosti království 

2005-2006 

 

Zdroj: http://www.parlement.com/ 
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Příloha č. 8: Přehled státních sekretářů jmenovaných za stranu Demokraté '66 

(resp. Demokraté 66) (tabulka) 

 

Státní sekretář Ministerstvo Období 
L.J. Brinkhorst zahraničních věcí  1973-1977 
J.F. Glaastra van Loon spravedlnosti 1973-1975 
H.J. Zeevalking spravedlnosti 1975-1977 
A. de Goede financí 1973-1977 
M. Scheltema spravedlnosti 1981-1982 
Ir.W. Dik pro ekonomické záležitosti 1981-1982 
J.J. Lambers-Hacquebard zdravotnictví a ochrany 

životního prostředí 
1981-1982 

J. Kohnstamm vnitra 1994-1998 
A. Nuis školství, kultury a vědy 1994-1998 
D.K.J. Tommel bytového hospodářství, 

územního plánování a 
životního prostředí 

1994-1998 

G. Ybema pro ekonomické záležitosti 1998-2002 
A.E. Verstand-Bogaert práce a sociálních věcí 1998-2002 
M.C. van der Laan školství, kultury a vědy 2003-2006 
 

Zdroj: http://www.parlement.com/ 



 

 73 

Příloha č. 9: Abecední seznam politických stran zmíněných v textu 

 

Anti-Revolutionaire Partij; ARP 

Christelijke-Historische Unie; CHU 

ChristenUnie; CU 

Democraten ’66; D’66 (resp. Democraten 66; D66) 

Democratisch Socialisten '70; DS'70 

Katholieke Volkspartij, KVP 

Lijst Pim Fortuyn; LPF 

Pacifistisch Socialistische Partij; PSP 

Partij van de Arbeid; PvdA 

Politieke Partij Radicalen, PPR 

Staatkundig Gereformeerde Partij; SGP 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; VVD 

 

Zdroj: http://www.parlement.com/  
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