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PERSPECTIEF 

Waarheen D66? 
(lt's the GovernlUent, stupid!) 

D66 is een staatkundige hervormingspartij die tevens een 'gewoon' sociaal-liberaal, 
politiek programma heeft. Deze twee kanten van haar identiteit werden door verschil
lende D66-voorlieden in de loop der geschiedenis afwisselend meer en minder gepro
fileerd. 

I nde beginperiode met van Hans van Mierlo 
stonden de staatkundige hervormingen het d oor Bra m F jek 

werd het eerste kabinet zonder confessionelen gefor
meerd, de voornaamste prestatie van D66 tot nu. 
Trots wees D66 tijdens de verkiezingscampagne van meest centraal. D66 streefde naar een per dis

trictenstelsel gekozen parlement om de wurggreep te verzachten 
waarin partijleidingen in het lijstenstelsel hun kandidaten hou
den en om meer macht te geven aan individuele volksvertegen
woordigers en hun kiezers. Een rechtstreeks gekozen regering zou 
de beperkingen van het coalitie systeem en de daarin dominante 
rol van de confessionelen opheffen. Op lagere bestuursniveaus zou 
hetzelfde moeten gebeuren, en er moesten correctieve referenda 
komen om de burger een beslissend wapen in handen te geven 
tegen de politieke regenten. 

Redelijk alternatief 

Jan Terlouw benadrukte de andere kant meer: 'het redelijk alter
natief'. De door veel burgers niet erg gewaardeerde polarisatie in 

Terlouw op campagne. 

die tijd tussen 'rechts' en 
'links' zorgde ervoor dat de 
D66-aanhang groter werd 
dan ooit tevoren. Toen wei
nigen de redelijkheid van 
Terlouws beslissing kon
den zien om in Van Agt-III 
te blijven zitten, slonk die 
aanhang weer net zo snel 
als zij gegroeid was. 
Een hernieuwd lijsttrek
kerschap van Van Mierlo, 
die als geen ander de pro
blematiek van de systema
tische zwakte van ons poli
tieke systeem aan de kie
zer kon uitleggen (' Neder
land is geen de-mocratie, 
maar een partijencratie'), 
maakte D66 begin jaren 
negentig volgens peilingen 
even de populairste partij 
van het land. Na de beste 
verkiezingsuitslag ooit 

Bram Fick is poLiticoloog. Noord-Hollands D66-bestuurder ell hoofdredacteur 
vall het Amsterdamse partijblad De Olifant 
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drie jaar geleden op de 'Paarse' successen en verkondigde voort
zetting van deze coalitie als voornaamste streven. De kiezer wilde 
wel een voortzetting van Paars maar beloonde D66 niet, dat als 
'redelijk alternatief' niet meer nodig was en bovendien niet de 
indruk maakte nog revolutionaire verbeteringen te kunnen of wil
len bewerkstelligen. 

Opschudding 

De voortdurende daling in populariteit heeft binnen D66 tot veel 
zelfonderzoek geleid. Enkele 'opschudders' meenden de partij door 
het etiket 'sociaal-liberaal' meer aansprekend te maken. Deze ver
wachting is niet uitgekomen. Anderen vinden dat D66 zich weer 
meer als radicale hervormingspartij moet opstellen. Een meerder
heid binnen de partij gelooft weliswaar in het nut van hun hervor
mingsvoorstellen, maar mist vertrouwen dat de kiezer hiervoor 
enthousiast gemaakt kan worden. 
Dit is een grote vergissing. De burger is meer dan ooit ontevreden 
over de manier waarop de politiek opereert. Het beste voorbeeld uit 
de afgelopen jaren leverde de Bijlmerenquete. De Tweede Kamer 
moest beoordelen of de regering adequaat had gehandeld na de 
Bijlmerramp. In deze zaak, die niets met traditionele verschillen 
tussen onze partijen te maken had, stemden op drie leden van de 
enquetecommissie na al
le oppositiepartijen te
gen en alle coalitiepartij
en voor de regering. Des
gevraagd verklaarden 
onze volksvertegenwoor
digers dat ze de zaak op 
zijn merites hadden be
oordeeld. De redelijke 
burger zag natuurijk in 
dat een groot deel van 
zijn vertegenwoordigers 
had geleden aan cynis
me dan wel opportuun 
zelfbedrog. De reactie 
was een combinatie van 
boegeroep en gelaten 
ontevredenheid. 

Hans van Mierlo op het partij
congres e~d jaren zeventing. 
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Borden voor de verkiezingscampllo"'l1e in Amsterdam, eind jaren zestig. 

Leefbaar Nederland 

Het rituele stemmen volgens de partijlijn in ons parlement is niet 
het enige ergerniswekkende gevolg van ons 

amateurs versleten en voorman Westbroek werd door prominente 
D66'ers versleten voor kroegbaas (een zeer beperkte en onrecht
vaardige samenvatting van 's mans e.v.) en 'Hadjememaar'. West· 

broek betaalde de D66'ers met gelijke munt 
politieke systeem. Het coalitiesysteem levert, 
ook in andere landen, zelden krachtige rege
ringen op. Al onze politieke partijen zullen in de 
komende verkiezingscampagne aandacht vra
gen voor de trits problemen op het gebied van 
onderwijs, zorg en veiligheid. Wie een stap 
terugdoet ziet dat al deze problemen zijn te her
leiden tot een slecht functioneren van de over· 
heid en haar slecht geleide ambtenarenappa
raat. De steeds vaker opduikende voorbeelden 
van chronisch plichtsverzuim van verantwoor
delijke ambtenaren en zelfs grootscheepse frau
de en corruptie hebben de verontwaardiging in 

E rvaren doch 
radicaal D66 

terug door het een clubje principeloze carrière
politici te noemen. 

Minder politiek spel 

aan zijde van een 
boos Leefbaar 

Nederland biedt 

D66 zou zich in de toekomst populair en nuttig 
kunnen maken door meer vertrouwen te tonen 
in het belang en de haalbaarheid van haar 
radicale hervormingsvoorstellen. Het zal niet 
meer lukken de burger voor deze plannen te 
motiveren door incantatie van het toverwoord 
'Democratie', dat zijn magische werking allang de beste kans 

de samenleving nog groter gemaakt. Hoe groot deze verontwaar
diging is bleek bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 
Utrecht, waar de lokale partij Leefbaar Utrecht onder leiding van 
haar welsprekende boze voorman Henk Westbroek in een klap de 
grootste partij van de stad werd. 
Voor D66 is de opkomst van een nationale partij Leefbaar Neder
land een zeer interessante ontwikkeling. De remedies die de 
Leefbaar-beweging tegen de huidige ellende voorschrijft komen 
voor een groot deel uit de D66-koker: referenda, gekozen burge
meesters. De eerste reacties van D66 op de opkomst van de nieu
we partij waren sterk afwijzend: 'Leefbaar' werd voor een stel 
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kwijt is. D66 moet duidelijk maken hoe het, 
door de spelregels van onze democratie te veranderen, het gedrag 
van politieke gezagsdragers anders wil conditioneren. De belan
gen van politici moeten minder samenhangen met hun partijen, 
coalities en ambtenaren, en meer met de belangen van hun kie
zers: dit zal leiden tot minder politiek spel en een krachtiger 
bestuur. 
Een ervaren doch hernieuwd radicaal D66 aan de zijde van een 
boos Leefbaar Nederland biedt de beste kans om de Nederlandse 
overheid 'op te schudden' en Nederland meer leefbaar te maken en 
te voorzien van wat het allereerst nodig heeft: een eerlijke en effi
ciënte overheid. • 
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