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vragen aan D66 
A.M.OOSTLANDER* 

Vergeleken met het CDA is D66 een tamelijk oude, 
gevestigde partij. Een leeftijdsverschil van 14 jaar 
is op onze leeftijd heel wat. Door deze uiterst 
oppervlakkige openingszin wordt de lezer zich 
direct ervan bewust dat formele stichtingsdata 
lang niet zo belangrijk zijn als de tradities waaruit 
concreet bestaande partijen voortkomen. Voor 
D66 wordt in dat verband gewezen op de 
oerhollandse stroming van de 
vrijzinnig-democraten, een stroming die wel eens 
dichter bij de christen-democratie heeft gestaan 
dan momenteel het geval is. De befaamde 
professor Philip Kohnstamm, eens voorzitter van 
de Vrijzinnig-Democratische Partij, was goed 
bevriend met de anti-revolutionaire denker 
Dooyeweerd. Hij deelde diens opvattingen inzake 
de 'leer' van de 'souvereiniteit in eigen kring' en 
was zelf een voorman van het christelijk 
personalisme dat, vooral over de grenzen, de 
christen-democratie heeft geïnspireerd. 

In de documenten van de commissies '2000' en '2001' is 
veel minderverwantschap met christen-democratische 
denkbeelden aan te treffen, hoewel bij nader inzien 
toch van een, bedekte, overlap sprake is. Met name de 
commissie 2001 laat dat zien. Dit document is trouwens 
wat boeiender en heeft op zich wat meer spirituele 
diepgang dan '2000' . Beide documenten roepen echter 
belangrijke vragen op. 

'Verlichting' 

Naar het schijnt wordt het teruggrijpen op de idealen 
van de Verlichting als geestelijk kenmerk van D66 
gezien, de discussie over de individualisering wordt in 
dat kader geplaatst. Het gaat om de autonomie van de 
individu, met een afkeer van sociaal verplichtende 
banden. Met smaak wordt melding gemaakt van de 
verminderde betekenis van kerken en maatschappelij
ke verbanden. Het gemeenschappelijke is nog maar 
moeilijk aan te wijzen, normen en waarden verliezen 
hun corrigerende werking, inspiratie vanuit tradities 
verdwijnt. Het is zelfs, volgens D66, een politieke 
opdracht om deze verschijnselen van toenemende indi
viduele zelfstandigheid te stimuleren. Dat moet uitko
men in het beleid inzake inkomens, sociale zekerheid, 
emancipatie, onderwijs, kinderopvang, huisvesting en 
gezondheidszorg. Zo'n beleid kost, zegt D66, veel geld 
en dat zal waarzijn! Immers, individualisering, in dezin 
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van het vooropstellen van gelijkheid van als autonome 
en onverbonden atomen opgevatte mensen, leidt tot 
een veel slechter richten van overheidszorg dan in de 
sociale rechtsstaat het geval is. Individualisering van 
de bijstand zou de spoeling voor hen die het echt nodig 
hebben bijvoorbeeld wel erg dun maken. D66 erkent 
dan ook dat deze individualisering op gespannen voet 
staat met de verzorgingsstaat. De vraag rijst of een 
politiek verantwoordelijke partij wel zo losjes mag 
omgaan metde collectieve uitgaven en met mensen die 
daarvan afhankelijk zijn. 

Keerzijde 

Daarkomtnog bij dat in de rapporten '2000' en (vooral) 
'2001' best inzicht bestaat in de zeer negatieve keèrzij
de van deze individualisering. Die keerzijde valt niet 
alleen op te maken uit het geciteerde gemopper van 
anderen, maar ook uit de analyse van D66-ers zelf. 
Genoemd worden: verzwakking van normen, onder
mijning van het cement van de samenleving, ontwrich
ting, onevenwichtigheid, negatieve maatschappelijke 
effecten, grotere eenzaamheid, verdwijnen van vrijwil
lige zorg, onzekerheid. Men zou zich, dit ziende, toch 
moeten afvragen of de politieke opdracht, om voor
waarden voor individualisering te scheppen, niet 
verkee~d gekozen is. D66 praat hier gewoon de VVD
rapporten 'Liberaal Bestek' en 'Liberalisme' na. Ook 
daar het merkwaardige relaas over de individuali
seringsidealen en verderop de klacht over de sociale 
ellende die uit deze idealen voortvloeit. Met name het 
rapport '2001' doet vermoeden dat gewetensonder
zoek in eigen kring, leidend tot distantie ten opzichte 
van de hardvochtige individualiseringsideologie, mo
gelijk is. Vrijheid opz'n liberaais lijktaardig, de relatief 
sterken kunnen daar goed mee uit de voeten; maar 0 

wee als je ooit tot de zwakkeren blijkt te behoren . Dan 
word je afgescheept meteen basisinkomen - ook al ben 
je sociaal en professioneel niet vaardig genoeg om bij 
te klussen . Of op z'n best is er de overheid in een 
bezemwagenfunctie. De traditionele verbanden zijn 
immers, heel modern, inmiddels afgebroken. 

Redelijke alternatieven voor de individualisering 

Zoiets zit een normaal mens niet lekker. Vandaar dat 
D66 zoekt naar alternatieve sociale verbanden en naar 
herstel van de invloed van normen en waarden. Nu zou 
Ph. Kohnstamm weer eens gelezen moeten worden! Het 
rapport '2001' pleit voor de ontwikkeling van sociaal 
verstand. Hier herkennen we weer de traditionele 
oplossingen via het gokken op de ratio: kennis van de 
maatschappij, communicatieve vaardigheden, taalon-



Oost/onder 

derricht. De vraag komt op of dit niet te eenvoudig is. 
Wordt het vlees en bloed van normatieve en religieuze 
inspiraties hier niet door het plastic van aangeleerde 
gedragspatronen vervangen? Achter die kennis en 
vaardigheden moet toch een diepere dynamiek zitten? 
Anders wordt het nooit wat. . 

Sympathiek is de opwekking om een verantwoord 
evenwicht te zoeken tussen individuele ontplooiing en 
maatschappelijke eisen. Het is in de vrijzinnig-demo
cratische traditie ooit beter geformuleerd: het gaat om 
het persoon worden van de mens, waarbij participatie 
aan gemeenschappen een noodzakelijke voorwaarde 
is. Mensen worden, bij de ontvouwing van de cultuur in 
moderne zin, steeds unieker èn steeds meer op elkaar 
aangewezen. Wellicht was de mens nooit zo afhanke
lijk van anderen als in onze hoogontwikkelde samenle
ving. Dat besef is in "2001" niet afwezig, maar het 
wordt niet zo openlijk gezegd. Daar is moed voor 
nodig, want het gaat in tegen de sfeer in bepaalde 
maatschappelijkeelites. En ervloeien nogalwatconse
quenties uit voort ook. 

Op zoek naar wat mensen verbindt, ontdekt D66 de 
noodzaak van overdracht van normen en van kennis 
overfi losofische stelsels op basis- en hogescholen . Dat 
kunnen daardoor moeilijk overheidsscholen zijn, want 
de overheid heeft die taak niet. Dus pleit D66 voor 
andere - meer vrije en gedemocratiseerde - bestuurs
vormen (bijzonder neutraal) . Dit is een uitstekend voor
stel, omdat het ruimte schept voor levensbeschouwelij
ke inspiratie en dynamiek. Heel onlogisch in dit ver
band is hetsteedsmaar-veelal wat bedekt-afgeven op 
de aanbieders van onderwijs, zorg etc. op christelijke 
grondslag. Waarom wordt steeds over "zuilen" ge
sproken? Dat buiten christelijke kring zo weinig maat
schappelijke inzet werd georganiseerd, behoort men 

de wèl-actieven toch niet te verwijten? Onze rechts
staat bevordert de sociale actie van iedere Nederland
se minderheid. Men hoeft alleen maar te wijzen op de 
nieuwe islamitische minderheid die haar rechten gaat 
benutten. Hetwederzijdse respecttussen minderheden 
is kenmerkend voor onze democratie. Levensbeschou
welijke verscheidenheid - mag dat wat kosten? 

De verantwoordelijke samenleving volgens D66 

Hoewel over CDA-ideeën alleen negatief gesproken 
wordt, komt de idee van de verantwoordelijke samen
leving bij de nazaten van Ph. Kohnstamm toch wel voor. 
Behalve de zelfbesturende school wil D66 ook ontwik
keling van nieuwe afhankelijkheden en participaties . 
Genoemd worden 'vriendschapsnetwerken', creativi
teit en zelfwerkzaamheid in de samenleving, maat
schappelijke democratisering, herbezinning op de 
kerntaken van de overheid, een eigen verwoording van 
het rooms-katholieke subsidiariteitsprincipe, bevor
dering van maatschappelijke initiatieven, overdracht 
van taken aan maatschappelijke verbanden . Er wordt 
onderkend dat dit niet zomaar een kwestie van doel
matigheid is, maar dat bepaalde sectoren (onderwijs, 
gezondheidszorg, maatschappelijk werk) vanwege de 
dynamiek en de betrokkenheid van groepen van bur
gers eenvoudig geen centraal (overheids)beheer 
verdragen. Daarnaast pleit D66 voor een herverdeling 
van politieke verantwoordelijkheden naar de EG en 
naar lagere overheden. Als ervan "2000" naar "2001" 
van een trend sprake is, dan lijkt doorzetting van die 
trend veelbelovend! 

Meer macht voor ambtenaren 

Merkwaardig is de voorliefde voor door de overheid 
gecreëerde verbanden in de vorm van zelfstandige 
bestuursorganen . Daarin wordt de politieke verant
woordelijkheid door een ambtelijke vervangen. D66 
schijnt de overheid te willen afslanken door het dikker 
maken van ambtenaren. Dit past overigens bij ook 
elders gebleken voorkeur voor ambtenaren macht en 
voor vervanging van het parlementaire debat door de 
inbreng van commissies van experts. De laatste jaren 
hebben we daar m.i. teveel van meegemaakt. Hier 
dreigen de spirituele - filosofische - inhoud en de 
politieke tegenstellingen van politieke partijen te wor
den verdoezeld. Daarmee verliest ook de democratie 
aan invloed. Dat kan D66 toch nietwillen? 

Actualiteit 

Voor de politieke actualiteit is belangrijk dat D66 ten 
behoeve van het milieu zelfs ten strijde wil gaan tegen 
het 'recht op gemak'. Geen ordinair biefstuk-liberalis
me dus. D66wil best offers vragen om de automobiliteit 
tegen te gaan, o.a. door het opheffen van belastingaf
trekposten! Deze bereidheid komt m.i. niet alleen voort 
uit 'sociaal verstand', maar gaat dieper. Het is ook niet 
te rijmen met de 'politieke opdracht' om de autonomie 
van het i ndividu te vergroten. H ier gaat het om normen 
die boven de (individuele) mens uitgaan . Kortom: wat 
vreemd om nog van de ideologievan de 'Verlichting' uit 
te gaan. Is dat niet strijdig met een aantal gezonde 
intuïties die ook bij D66-ers leven? 
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