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'Leefbaar Nederland is een 
variant op D66 die een zelfde 
aanpak verdient als de rest 

van Paars', stelde Bob Ruers 
in de vorige Spanning. Deze 
keer de reacties daarop. 

Onvoorspelbaarheid en 
tegenstrijdigheid ui deggen 

kunnen moet de SP hun spel van 
verrassen en moddergooien pu
bliekelijk doorprikken. Gedul
dig en vriendelijk kunnen we 
voor LN vatbare kiezers steeds 
opnieuw laten zien hoe onvoor
spelbaar en tegenstrijdig het 
optreden van die club is, en dat 
een stem daarop nooit oplevert 
wat ze ervan verwachten. Door 
daarmee op tijd te beginnen 
scheppen we weer de noodzake
lijke aandacht voor onze eigen 
thema's, zoals de tweedeling en 
de afbraak van de beschaving. 

De vervanger van het versleten 
D66 kan geen ander regeerbe
leid voeren dan Paars nu doet. 
Dat maakt de analyse van Bob 
Ruers tot het juiste antwoord 
aan elke SP' er die nog de illusie 
hnd dat Leefbaar Nederland 
voor ons tot voorbeeld of vaste 
bondgenoot kan worden. Toch 
zal het moeite kosten om óók 
het grote publiek daarvan te 
\Overtuigen. De oppervlakkige 
oeschouwer denkt dat LN op 
ns lijkt, want ook bij hen zien 

ze protest, creativiteit en ver
kiezingssucces. Als wij zonder 
voldoende uitleg beweren dat 
tN niets anders is dan Nieuw 
Paars kan men ons beschuldigen 
van platvloerse concurrentie
nijd. En ons daarmee proberen 
te drukken in de ondankbare rol 
van 'kleine oude tegenpartij ' , 
die de 'nieuwe grote tegenpartij' 
haar welverdiende succes mis
gunt. 

Hoe vaag en modieus die clubs 
ook zijn, toch vonden velen ooit 
D66 en straks misschien LN het 
toppunt van democratie, milieu-
esef, vrijheidslievendheid en 

vooruitgang. Ik herinner me de 
verbazing onder linkse socialis
llln 35 jaar geleden over de toen 
razendsnelle opkomst van D66. 
Terwijl wij dachten dat de toe
nemende verontrusting over 
oorlog, bedrijfssluitingen, 
milieuvervuiling en tekort aan 
collectieve voorzieningen 
steeds meer mensen aan ons zou 
binden, gebeurde er iets anders. 
D66 ging roepen dat dit alle-

maal oude, onbelangrijke en 
ideologische zaken waren, en 
dat zij het wilde hebben over 
nieuwe uitdagingen. Heel wat 
mensen geloofden dat D66 on
middellijk een oplossing kon 
bieden voor al hun uiteen
lopende kleine ergernissen. Zij 
vonden het leuk om te stemmen 
op geruchtmakende personen 
die nog niet waren besmet met 
de rol van 'politicus' en die je 
niet kon betrappen op een om
streden standpunt. 

Onvoorspelbaarheid en indivi
dualisme zijn altijd het voor
naamste handelsmerk van D66 
gebleven. Een ideologie en een 
georganiseerde achterban heb
ben ze nauwelijks. Elke D66-af
gevaardigde vertegenwoordigt 
een eigen standpunt en een ei
gen kring van medestanders, en 
wordt later veelal opgevolgd 
door iemand die er weer héél 
anders over denkt. Het zijn losse 
individuen die vooral met elkaar 
gemeen hebben dat ze graag 
meespelen in de parlementaire 
politiek. Meestal vanuit een 
middenpositie, maar sommigen 
zijn er af en toe ook niet vies 
van om de VVD rechts of de SP 
links te willen inhalen. Zij mik
ken op 'de zwevende kiezer'. 
Daarom kunnen ze van alle kan
ten stemmen bijeensprokkelen. 
Maar na verloop van tijd stellen 
ze die stemmers teleur. 

LN speelt dit D66-spel nog wat 
agressiever door met modder te 
gooien naar de concurrentie. 

Naar het model van het Brits
Amerikaanse tweepartijenstel
sel maken ze van de parle
mentaire politiek een inhouds
loze 'bokswedstrijd', in plaats 
van een botsing tussen tegenge
stelde ideeën, acties, belangen 
en oplossingen. Om LN aan te Erik Meijer, Rotterdam 

Eigentijdse aanpak 
In het stuk over Leefbaar Nederland zegt Bob 
Ruers dat de programmapunten van deze snel 
opkomende partij zo overgenomen zijn uit het 
D66-programma en dat het programma geen 
soelaas biedt voor de lezer die wil weten hoe 
Leefbaar Nederland zijn punten realiseren wil. 
Conclusie Ruers: LN is net zo paars als de rest, 
is geen alternatief en betekent voor de SP net 
zoveel gevaar bij de komende verkiezingen als 
de paarse rest. 
Ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat LN wel 
degelijk behoorlijk meer stemmen zal trekken 
dan onderdelen van dat paarse gedoetje. De SP 
zal dat Leefbaar dus ook anders moeten benade
ren in de campagne. LN is tenslotte nieuw, en 
alles wat nieuw is en zich dan ook nog een beetje 
recalcitrant voordoet, trekt klandizie. Verder dan 
dat kijkt de kiezer helaas niet en bovendien ideo
logie is passé, populisme is in, vraag maar aan 
trendsetters. Dat is nu eenmaal zo, en een al of 
niet gedegen verantwoording van de voorgestel
de actiepunten of een ideologische boodschap 
vooraf verandert daar dus ook niets aan . 
Hoe dán aanpakken dat Leefbaar Nederland? 
Stuur er maar eenDriek naar toe, iets piep. En 
werp je op de trend van '02. En laat de achter
grondmuziek verzorgen door een Dulfer. Of 
creëer de SP haar eigenste Nastasija. Kortom, 
pak de marketingmoloch in zijn kladden en 
dwing 'm voor de SP te werken. 

Carlien Boe/houwer, Amsterdam 
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