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D66 heeft een jaar of tien geleden, schijnt 
het, een moment overwogen zich te presen-
teren als een ‘partij van niks’. Na enig aar-
zelen heeft de partijtop, vooral na ingrijpen 
van Hans (‘Mr. D66’) van Mierlo, het als een 
te riskant avontuur afgeblazen. Het zou kie-
zers maar op verkeerde gedachten brengen. 
Alsof D66 een leeg vat was, alsof de partij 
niks te melden had…

Toch was het zo’n gek idee nog niet.
Indertijd — in de turbulente jaren zestig 

— zijn de Democraten de politiek ingegaan 
als een principieel beginselloze partij, een 
club die onbevangen, onbevooroordeeld, 
niet gevangen in gestolde vormen, van geval 
tot geval wilde bekijken wat het beste voor 
het land was. Als prettig opportunistische 
partij, zogezegd. Het gaf bij de start iets fris, 
iets verademends, iets anarchistisch aan die 
jonge Democraten.

Voor die wilde jongensjaren is D66 zich 
al gauw een beetje gaan schamen. Nog maar 
een paar weken geleden heeft fractievoorzit-
ter Dittrich, als een soort imitatie-Van Mier-
lo, in een televisiefilmpje laten weten niets 
met dat verleden te maken te hebben.

Ook door de nood gedwongen — je moet 
toch een visitekaartje kunnen afgeven aan 
de kiezers? — is de partij zich al gauw een 

keurig imago gaan aanmeten. Als redelijk 
alternatief. Als bestuurlijke vernieuwers. Als 
sociaal-liberale partij. Als sympathiek links. 
Als CDA-zonder-God. Als beweging die de 
nuance zoekt. Als partij van ideale schoon-
zonen. 

Maar het is tobben gebleven.
Tot op de dag van vandaag weet D66 nog 

steeds niet goed wat het is, waar het voor 
staat, waar het voor gaat. Vraag het aan vice-
premier Brinkhorst, vraag het aan minister 
Pechtold, vraag het aan staatssecretaris 
Van der Laan, vraag het aan fractievoorzit-

ter Dittrich, vraag het aan een willekeurige 
Democraat — geheid krijg je verschillende 
antwoorden.

Onze ‘eigen’ Piet Bukman, partijvoorzit-
ter in de jaren tachtig, heeft op een onbe-
waakt moment D66 eens vergeleken met een 
‘parkeerterrein’: kiezers die het even niet 
weten, die niet kunnen kiezen uit één van de 
drie gevestigde stromingen — christen-de-
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mocraten, socialisten en liberalen — zoeken 
een tijdje onderdak bij de Democraten, om 
daarna weer op de politieke hoofdweg terug 
te keren. Even was het land te klein over dat 
‘arrogante CDA-dédain’.

Het is een ‘theorie’ die in elk geval de 
nogal sterk wisselende Democratische aan-
hang in de loop der geschiedenis verklaart. 
Misschien is er geen andere partij waarvan 
electorale hoogte- en dieptepunten elkaar in 
zo’n snel tempo afwisselen. In één klap met 
7 zetels in de Tweede Kamer — ongehoord 
in het tot-dan-toe-rustige-en-stabiele Ne-
derland van 1967, zelfs The New York Times 
maakte er melding van op de voorpagina 
— kwam D66 een jaar of wat later een paar 
stemmen tekort om zich op te heffen, om 
daarna als een feniks uit de as te herrijzen 
en in 1994 maar liefst 24 Kamerzetels te 
veroveren.

Afgaande op opiniepeilingen staart de 
partij op dit moment weer in de afgrond. 
En dus zijn de Democraten weer volop in 
de weer met de vraag waar ze nou eigenlijk 
precies voor staan.

Advies van een buitenstaander: wordt 
weer gewoon ‘partij van niks’.

Inhoudelijk heeft de partij, met alle 
respect, geen meerwaarde van betekenis. 
IJverig komen Dittrich en zijn mensen op 
voor belangrijke zaken als onderwijs, inno-
vatie en milieu. Maar hebben ze echt meer 
te bieden dan, zeg, het CDA? Wat ze met de 
omroep willen, kan ik niet navertellen.

En die bestuurlijke vernieuwingen zijn 
letterlijk ‘niks’. En niet eens zo zeer omdat 

praktisch geen kiezer er warm voor loopt. 
Wat belangrijker is: het geeft blijk van een 
nogal instrumentele benadering van poli-
tiek en bestuur. Of het gaat om de gekozen 
burgemeester of om het referendum: die 
‘kroonjuwelen’ zijn voorstellen om procedu-
res te veranderen. Het gaat niet zo zeer om 
de inhoud als wel over de vorm van politiek.

Niet om lelijk te doen, laat staan te stoken 
in een gelukkige coalitie: maar wat heeft 
D66 in Balkenende II ook al weer voor elkaar 
gebracht? Dat Sesamstraat in 2008 van de 
buis verdwijnt? Of is het 2011?

Als om te bevestigen dat de partij ‘niks’ 
heeft te melden, komen sinds enkele weken 
allerlei vooraanstaande D66’ers langs met, 
laten we zeggen, verwarrende mededelin-
gen. Neem minister Pechtold, nieuwe ster 
aan het firmament. In naam van de duide-
lijkheid vergroot hij de politieke onduide-
lijkheid over toch niet geheel onbelangrijke 
kwesties als de hypotheekrenteaftrek, de 
drugsbestrijding en de terreuraanpak.

En dan nog maar even gezwegen over die 
jonge D66’er die, in een kennelijke opwel-
ling van nikserigheid, ervoor pleitte om 
vooral te laten zien dat D66 niks te maken 
wilde hebben met een kabinet waar het zelf 
voluit deel van uitmaakt.

Ja, het heeft zeker iets verfrissends, iets 
onorthodox ook, iets anarchistisch bijna. 
Nog even en D66 is weer de partij die ze 
diep in haar vezels altijd geweest is: een 
partij van niks. Waarom niet open en bloot 
gezegd? Dan kan niemand de Democraten 
meer jennen…
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D66 is helemaal niet een partij van niks. 
Een partij van niks kun je negeren en D66 
kunnen we niet negeren. Juist ook omdat 
D66 op een aantal punten wezenlijk anders 
is en andere standpunten heeft dan het CDA, 
moeten we D66 niet behandelen als een 
partij van niks. Wat is de waarde van D66 in 
het huidige kabinet? Getalsmatig groot is 
de eerste reactie, want wanneer CDA en VVD 
begin 200� samen een meerderheid in de 
Tweede Kamer zouden hebben gehad, dan 
was D66 niet nodig geweest en dan was deze 
partij ook nooit toegetreden tot het kabinet. 
Terecht dat CDA en VVD toen niet kozen 
voor de LPF. De ervaringen van het kabinet-
Balkenende I waren nog vers. Hoe zit dat 
met SGP/ChristenUnie? Dat stuitte toen 
op een veto van de VVD. ‘Staphorst mocht 
toch niet gaan regeren’, was de reactie. 
Met deze kleine christelijke partijen was 
er een wezenlijk anders kabinet gekomen. 
De meer liberale (wat dat tegenwoordig is 
weten VVD’ers ook niet altijd meer) VVD’ers 
wilden deze variant absoluut niet; om die 
reden, want de culturele dimensie van het 
kabinet was dan wezenlijk anders geweest. 
Of, om het anders te zeggen, de harde eis 
van de VVD om SGP/ChristenUnie niet toe 
te laten tot het kabinet-Balkenende II en 

juist D66 er wel bij te halen, was de laatste, 
en sterke paarse streek van de VVD. Dus wat 
is de relevantie van D66 voor dit kabinet: 
groot. Tijdens de kabinetsformatie wist D66 
dat het een goede onderhandelingspositie 
had. De partij eiste drie bewindspersonen 
en stelde drie harde eisen: bestuurlijke 
vernieuwingen (gekozen burgemees-
ter, nieuw kiesstelsel, referendum), 
kerncentrale Borssele dicht en meer geld 
voor onderwijs. Allemaal zaken die bij 
D66 passen, is de eerste reactie. Wat D66 
echt apart maakt, zeker ten opzichte van 
het CDA en de ‘Staphorster’ partijen, zijn 
echter andere, immateriële issues: medisch-
ethische kwesties, mediabeleid, artikel 2� 
(onderwijs), enz. D66 wist echter dat het, 
zeker na acht jaar paars, deze eisen niet kon 
stellen in de onderhandelingen met het CDA. 
Over onderwerpen als buitenlandse politiek 
en financieel-economische oplossingen 
waren het CDA en D66 het wel eens en waren 
eisen dus ook niet nodig. Kortom, D66 had 
tijdens de kabinetsformatie precies de juiste 
eisen op tafel gelegd. Buiten het extra geld 
voor onderwijs zijn inmiddels overigens 
alle programmapunten van de baan of in 
een sterfproces. Geen probleem. Nu enkele 
financieel-economische programmapunten 
van het hoofdlijnenakkoord zijn uitge-
voerd en de verkiezingen van 2007 naderen 
zullen de echte strijdpunten tussen 
met name D66 en CDA weer naar voren 
komen. Zeker op een moment dat D66 zijn 
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relevantie voor de Nederlandse politiek 
moet aantonen. Dat is overigens iets anders 
dan de (getalsmatige) relevantie van D66 in 
dit kabinet. En dan zien we steeds meer de 
twee echte tegenpolen in de Nederlandse 
politiek: D66 tegenover CDA. De scheiding 
der geesten. In politiek-filosofische termen 
gezegd: liberaal-individu versus traditie-
gemeenschap. Wat dat betreft was de paarse 
periode misschien een voorbode van een 
nieuwe tweedeling. Deze tweedeling komt 
ook pregnant naar voren wanneer issues 
als bijzonder onderwijs, mediabeleid, 
godslastering en, enkele maanden geleden, 
de discussie over intelligent design spelen. 
Voor CDA en D66, representant van twee 

culturele stromingen, zijn dergelijke 
issues open zenuwen. En dan is het ook 
niet vreemd dat veel D66-voorlieden ex-
katholieken zijn, die er in de jaren zestig 
en zeventig zijn uitgebroken en juist sterk 
antireligie zijn. De antithese is terug: 
grachtengordel tegenover provincie, 
staat-markt tegenover maatschappelijke 
organisaties en civil society, individualisme 
tegenover gemeenschapsdenken, vrijheid 
tegenover verantwoordelijkheid. Nog 
even zijn de financieel-economische 

onderwerpen en veiligheid actueel, maar 
het echte thema, de echte discussiepunten, 
die meer cultureel zijn bepaald, zullen 
terugkomen. En dat dilemma is niet te 
‘regelen’ met een procentje of een agent 
meer of minder. Ook in Europa zagen we 
vorig jaar een strijd tussen de twee culturen 
tijdens de ‘kwestie’-Buttiglione. Buttiglione 
mocht vanwege zijn uitgesproken, maar 
zeer legale, religieuze opvattingen geen 
eurocommissaris worden, terwijl miljoenen 
Europeanen in Zuid-Europa en in enkele 
van de nieuwe lidstaten dezelfde gedachten 
aanhangen. Ook hier bleek weer een 
culturele clash die niet met wat technische 
middelen is op te lossen, zoals een EU-
begroting of een subsidieprobleem. In de 
Verenigde Staten stemmen mensen al vele 
jaren cultureel: Westkust/Oostkust versus 
Midden-Westen/Zuiden, Democraten 
versus Republikeinen, Kerry versus Bush. 

De komende jaren zal binnen de Unie 
en zeker binnen Nederland de culturele 
strijd doorgaan en pregnanter worden. En 
mogelijk leidt dit tot een herschikking van 
politieke partijen, waarbij rond het CDA 
de gemeenschapsdenkers, ook van de VVD 
en de PvdA, zich positioneren en aan de 
andere kant zich rondom D66 een paarse 
groep vormt, bestaande uit de seculiere 
liberalen van de VVD en delen van de PvdA. 
In deze staan ook de communitaristische 
SP tegenover het libertijnse GroenLinks. 
Wanneer deze ontwikkeling zich voordoet, 
kunnen we zeggen dat de relevantie van 
D66 hiervoor is dat het duidelijk profiel kan 
geven aan de ene stroming. En het geven van 
profiel is van belang voor alle partijen, zeker 
op weg naar verkiezingen. Het CDA moet 
niet ophouden zijn visie en standpunten 
duidelijk neer te zetten en dan is het altijd 
beter deze visie neer te zetten tegenover een 
partij die iets is dan tegenover een partij die 
niks is. 

De antithese is terug: 
grachtengordel tegenover 
provincie, staat-markt 
tegenover maatschappelijke 
organisaties en civil society, 
individualisme tegenover 
gemeenschapsdenken, 
vrijheid tegenover 
verantwoordelijkheid



De orkaan Lenny richt in 1999 grote schade aan, onder andere op Curaçao, waar Koningin Beatrix 
juist op staatsbezoek is. De koningin brengt een spontaan bezoek aan de slachtoffers en waagt zich 
daarbij iets te dicht bij de kolkende zee. Door een plotselinge windvlaag waait haar hoed af en raakt 
haar anders zo strakke kapsel uit de plooi. De bewoners worden getroost door haar komst en gechar-
meerd door haar minder officiële uiterlijk.
Foto  Raymond Rutting | Boca Sami, 17 november 1999




