
~E 
T HEM A 

Gideons armoede 
Toen de Paarse coalitie aantrad, voorspelden velen een doorbraak in de partijpolitie
ke verhoudingen. Het leek tijd voor een nieuwe sociaal-liberale beweging, en daartoe 
namen jongeren een aantal initiatieven. Met wisselend succes. Wat ging er mis? Een 
persoonlijke analyse. 

I
n 1992 schreven de politieke jongeren
organisaties van PvdA, VVD en D66 d oo r B 0 ris v a n d er H a m 

dende ervaring.' Toen dat gebeurd was, rees 
echter meteen de vraag wat daarvoor in de 
plaats moest komen. Naar mijn mening een Paars regeerakkoord. Met de nodi

ge mediabelangstelling werd het plan toegelicht en aangeboden 
aan prominenten van de drie moederorganisaties. Volgens deJonge 
Socialisten, JOVD en Jonge Democraten moest het maar eens afge
lopen zijn met de hegemonie van het CDA, en konden de drie 'ver
lichte' partijen op tal van onderwerpen veel voor elkaar betekenen. 
De ideeën werden vriendelijk in ontvangst genomen maar, vooral 
bij PvdA en VVD, even zo vriendelijk van de hand gewezen als 
'onmogelijk'. Waarom regeren met de voornaamste vijand? 

De jongeren hadden de tijdsgeest echter goed door. Bij de meeste 
immateriële vraagstukken konden PvdA en 

was de meest serieuze poging tot een antwoord die van de PvdA
vernieuwingsbeweging Niet Nix. 
Niet Nix begon, volgens de eigen overlevering, met een brief van 
Lennart Booij en Erik van Bruggen aan Rottenberg. Zij schreven: 
'De PvdA moet anders, kunnen we daar niet wat aan doen?' 
Rottenberg nodigde hen uit, raakte enthousiast en gaf ze een baan 
als jongerencoördinator op het PvdA-hoofdkantoor. Hoewel de 
PvdA al een officiële politieke jongerenorganisatie had, de Jonge 
Socialisten, zette het tweetal een nieuw jongerennetwerk op en 
kregen daarnaast de middelen om onder meer een faxtijdschrift 

VVD elkaar al wel vinden, maar ook op soci
aal-economisch gebied lagen de partijen al 
veel minder ver uit elkaar dan ze wilden toe
geven. De politieke polarisatie van begin 
jaren zeventig tussen de typisch socialisti
sche PvdA en de 'laissez-faire'-liberale VVD 
was inmiddels achterhaald. Onder druk van 
verkiezingswinnaar D66 kwam eindelijk wat 
eigenlijk allang logisch was: een sociaal-libe
rale Paarse coalitie. 

W aarom wachten 
tot het die 

rondfolderende, 
geitenwollensokken

socialisten zou 

(later e-mail) op te zetten, genaamd Vlug

schrift· 
Het initiatief bleek vruchtbaar want bin
nen twee jaar geleden lag er zowaar een 
'liefdesverklaring aan de PvdA' met ideeën 
voor de partij. Tussen de regels door teken
den zich ook de contouren van een nieuwe 
ideologie af. Niet dogmatisch, niet tegen de 
markt, niet per se voor de overheid, kortom 
sociaal-liberaal, of beter: vrijzinnig. 

De kersvers aangetreden D66-minister 
Hans Wijers zei in 1994 in een interview dat 
Paars een doorbraak kon betekenen in het 
partijlandschap. Een kabinet met de vroe-

behagen te 
veranderen? 

'-

Booij en Van Bruggen haalden die term 
'vrijzinnig' overigens niet uit de lucht. Bei
den waren afgestudeerd op PvdA-kopstuk 
Anne Vondeling, die was voortgekomen uit 

gere tegenpolen PvdA en VVD kon niet zonder consequenties blij
ven. Een nieuwe Paarse partij? Een splitsing binnen de PvdA of de 
VVD? Niemand wist het, maar dat zo'n vreemdsoortige coalitie 
grote veranderingen zou brengen in politiek Den Haag"stond voor 
iedereen vast. 

Ideologische veren 

De partij waarbinnen de eerste tekenen van een dergelijke veran
dering zich voordeden (en die er trouwens ook de grootste behoef
te aan had) was de PvdA. Na de overwinningsnederlaag van 1994 
was de PvdA zich pijnlijk bewust dat de oude ideologie niet meer 
voldeed. Onder leiding van partijvoorzitter Felix Rottenberg werd 
daarom gewerkt aan een nieuwe ideologische agenda. In 1995 
resulteerde dat in de Den Uyl-rede van Wim Kok: 'Het afschudden 
",an ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet 
alleen een probleem, het is in bepaalde opzichten ook een bevrij-

Boris van der Ham was landelijk voorzitter van de Jonge Democraten 1998-
2000 en is nl.L coördinator van hel. D66-N iemve Democraten-project 

, : • , de vooroorlogse Vrijzinnig Democratische 
Bond. Met nadruk zetten de Niet Nixers zich af tegen voorgaande 
jonge partijvernieuwers, zoals Nieuw Links, die de PvdA in de 
jaren zestig en zeventig op het oude ideologische spoor hadden 
gezet. Tot genoegen van Rottenberg, die ook graag de vrijzinnige 
oorsprong van de PvdA aanhaalde, profileerde Niet Nix zich als 
opstanding van de Vrijzinnigen binnen de PvdA. 
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Vrijzinnige beweging? 

Niet Nix had ook een grote aantrekkingskracht. De discussiemid
dagen in de bovenzaal van poptempel Paradiso trokken ook onaf
hankelijke jongeren en jongeren uit andere partijen aan. Ikzelf 
maakte daar een aantal van mee en ervoer ze als een verademing 
naast de gebruikelijke discussiebijeenkomsten. Er was veel 
muziek en de interviews vonden niet achter het geijkte tafeltje 
plaats maar midden in de zaal, op een bankstel. De verkondigde 
ideeën waren voor mij als Jonge Democraat en D66-stemmer her
kenbaar, maar het enthousiasme en zelfvertrouwen waren nieuw 
en aantrekkelijk. Het vrijzinnige geluid, gekoppeld aan een aan
trekkelijke presentatie en een goede mediastrategie, raakte blijk-. 

IDEE -OKTOBER 2001 

baa 
als 
naa 
tie I 

ma; 

derl 
ke) 
wel 
COÖl 

mOl 

voo: 
de, 
Wa: 

-1 
va 

-IJ 
-IJ 

UI 



baar een gevoelige snaar bij sociaal-liberale jongeren uit partijen 

als D66, VVD, CDA en GroenLinks. Maar al snel kwam de vraag 
naar boven hoe het dan verder moest. Had Niet Nix niet de poten
tie om uit te groeien tot een nieuwe politieke stroming? Daarover 
maakte ik begin 1997 een interessante discussie mee. Mgezon

derd in een Friese jeugdherberg hield een keur van (onafhankelij
ke) jongeren een brainstormweekeinde over inhoudelijke onder
werpen, maar vooral ook over de toekomst van Niet Nix. Toen 
coördinator Tino Wallaart opperde of Niet Nix niet onafhankelijk 

moest doorgaan, buiten de PvdA, waren veel aanwezigen daar wel 
voor te porren. Waarom immers wachten tot het die rondfolderen
de, geitewollensokken-socialisten zou behagen te veranderen? 
Waarom niet los van de PvdA? Felix: Rottenberg, de volgende och-

Bomans 

- Is het waar, meneer, dat gij een tijdschrift wilt oprichten? 
- Ja, dat willen wij. 
- En hie is dat plan zo plotseling gekomen? 
- Dat Plan is niet plotseling gekomen. Het is gegroeid. 
- Mijn hemel, hoe merkwaardig! Wanneer? 
- Op een avond. Wij zaten bijeen, allemaal begaafde jonge kerels, 
die wat anders wilden. En opeens begrepen wij, wat het was: een 
tijdschrift· 
-Een literair tijdschrift? 
-Neen. Breder. Een tijdschrift van algemeen culturele strekking. 
-Bestaan er daarvan niet reeds meerdere? 
-Niet in de zin, waarin wij het bedoelen. 
- In welke zin bedoelt gij het dan? 
- In opbouwende zin. 
- Wie van u kwam het eerst op dit idee? 
-Niemand. Op een avond begrepen we, dat het tijd werd, de hand 
aan de ploeg te slaan. 
- Uw tijdschrift heet zeker De Ploeg? 
-Zeker. Hoe weet ge dit? 
- Omdat wij gisterenavond ook bij elkaar gekomen zijn. 
- Begaafdejonge kerels? 
- Inderdaad. 
- Wilden zij wat anders? 
- Ja, dat wilden wij. En opeens begrepen we, dat het een tijd-
schrift was dat ons ontbrak. 
- Een letterkundig weekblad? 
- Neen. Breder. Iets van meer algemene culturele strekking. 
- Ik moet u dat afraden. 
- Waarom? 
-Er bestaan daarvan reeds meerdere. 
- Jawel. Maar niet in de zin waarin wij het bedoelen. 
- U bedoelt toch niet in de opbouwende zin? 
-Zeker, dat bedoelen wij. 
-Zeg eens, in welk café hebt gij vergaderd? 
- In De Kring. 
-Dank u. Wij waren in De Koepel. Er is dus wel degelijk een punt 
van verschil. 
-Dat is ook mijn mening. Ik groet u. 
- Ik groet u evenzeer. 

Uit: Godfried Bomans, Kopstukken 
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tend op bezoek bij de lunch, raadde dit af. Die reactie was van een 
partijvoorzitter natuurlijk te voorspellen, minder vanzelfsprekend 
vond ik het dat er de rest van het weekend niet meer over gespro
ken werd. Ik geloof dat de optie om werkelijk uit te groeien tot een 
onafhankelijke vrijzinnige, sociaal-liberale beweging, stukliep op 

een te grote loyaliteit jegens Rottenberg. 
Participatie in Niet Nix ter meerdere eer en glorie van de PvdA 

was niet aantrekkelijk voor veel 'onafhankelijke' Niet Nixers, en 
zeker niet voor hen die al van een andere partij lid waren. Het 
'frisse en vrijzinnige' karakter van Niet Nix was immers niet een 
reden om ook lid te worden van de PvdA. 
Ook als interne vernieuwingsbeweging stokte Niet Nix. Het vanaf 
het begin gepredikte motto 'Geen macht maar invloed' ging tegen
werken. Waar leidden al die hippe discussiemiddagen nou toe? 

Wat werd er bereikt? Met het vertrek van Rottenberg als partij
voorzitter was Niet Nix ook nog eens zijn voornaamste bescherm
heer kwijt en leek het definitief verworden tot een gedoogzone 
voor sociaal-liberale jongeren binnen de PvdA. 
Toen Booij en Van Bruggen zich in 1999 kandidaat stelden voor 
het partijvoorzitterschap, kwam dat veel te laat. De meerderheid 
van de J?vdA-Ieden was de schijnbare beginselloosheid van de par
tij beu en ze zaten niet te wachten op nieuwe, jonge, vrijzinnige in
itiatieven. Het alternatief van Rottenberg en zijn 'Rottenberg
boys' voor de in 1995 afgeschudde ideologische veren was mislukt. 

Mislukte nieuwe pog""g 

Intussen hadden de verkiezingen in 1998 plaatsgevonden en was 
D66 in zetelaantal gehalveerd. Een aantal jonge leden groepeerde 
zich als Opschudding om organisatorische misstanden binnen de 
partij recht te zetten. Met veel mediabelangstelling'en snelle slo
gans werden de plannen gepresenteerd. Het voorna,amste doel 
was een duidelijker etiket: sociaal-liberaal. Hoewel D66'ers als 
Hans van Mierlo zich vanaf het begin tegen zo'n etiket hadden 
verzet, leek de meerderheid inmiddels klaar voor deze 'ideologi
sche' verandering en zonder veel problemen werden de voorstellen 

van Opschudding overgenomen. Hoewel Opschudding veel kleiner 

was dan Niet Nix, geen inhoudelijke agenda had en professionele 
ondersteuning miste, stelden de media de twee met elkaar op een 
lijn. Mede daardoor besloten de groepjes elkaar maar eens in het 
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geheim op te zoeken en te spreken. 
In eerste instantie hadden de Niet Nixers weinig op met de 
D66'ers. Bij veel Niet Nixers was veel sympathie voor de onaf
hankelijke geest van Van Mierlo's D66. Het stond ze tegen dat Op
schudding die onafhankelijkheid had verruild voor een ideologisch 
etiket. De D66'ers stonden op hun beurt zeer wantrouwend tegen
over de Niet Nixers, van wie ze 'PvdA-trucs' en 

Jongerenorganisaties 

Hoe het ook zij, als politieke vernieuwing ergens vandaan kan ko
men, dan is het van jongeren. Zij zijn immers nog ongebonden en 
kunnen daardoor gemakkelijker uit de groeven van ingesleten ge
woontes stappen en die ter discussie stellen. Wat de geschiedenis 

van Niet Nix en LEF heeft geleerd is de nood
matennaaierij vreesden. De meeste reserves 
werden echter overwonnen en er werd zowaar 
een initiatief genomen tot samenwerking. In 
oktober 1999 volgde de lancering van de virtu
ele beweging LEF (Liberté, Egalité, Frater
nité): 'Sociaal-liberaal vanuit een vrijzinnig
culturele invalshoek.' Opschudding en Niet 
Nix verklaarden plechtig in deze nieuwe club 
verder te gaan. 

Ondanks de gehanteerde strakke mediaplan
ning, het enthousiasme dat het initiatief 
opriep en het uitstekende idee erachter was 

Alternatief van 
Rottenherg en zijn 
'Rottenherg-boys ~ 
voor afgeschudde 
ideologische veren 
PvdA was mislukt 

zakelijkheid bereid te zijn het heft in eigen 
hand te nemen. Kortom: de moed om verant
woordelijkheid te nemen. 
Binnen het huidige politieke bestel is het 
daarbij noodzakelijk om je goed te organise
ren en niet te vertrouwen op louter 'virtuele' 
oplossingen en ongestructureerde netwerk
modellen. LEF en Niet Nix konden wel afge
ven op de ouderwetse rondfolderende partijle
den, maar juist het gebrek aan achterban en 
organisatie brak hun op. Anders dan de offi
ciële politieke jongerenorganisaties kenden 

LEF, helaas, vanaf het begin tot mislukken 
gedoemd. Hoewel Booij en Van Bruggen in een interview in het 
GroenLinks-magazine nog zeiden dat LEF wel eens 'een nieuwe 
doorbraakpartij' zou kunnen worden, was er achter de schermen, 
en ook bij hen, een totaal gebrek aan duidelijkheid of een concreet 
doel. Een nieuwe partij? Nee, debat! Maar hoe dan? Een virtuele 
beweging? Wie regelt dan de beantwoording van de e-mails? Het 
bleven onbeantwoorde vragen. De feestelijke oprichting van LEF, 
als vanouds in poptempel Paradiso met muziek en interviews op 
bankstellen, was meteen een van de laatste. Het meest verhelde
rende beeld van de mislukking van LEF werd meteen na afloop 
van de oprichting getoond: na eerst gebroederlijk de sociaal-libe
rale revolutie te hebben uitgeroepen, gingen de PvdA'ers en 
D66'ers aan aparte tafeltjes zitten. Oprichting geslaagd, vernieu
wingsbeweging overleden. 

Het Gideonsyndroom 

De bijbelse uitdrukking 'Gideonsbende' is in de Nederlandse poli
tiek geregeld gebruikt. De term is vernoemd naar de veldheer 
Gideon die erin slaagde met een piepklein leger een grote vijand op 
de vlucht te jagen door heel veel lawaai te maken. Zowel de oprich
ters van D66 als de straatvechters van Nieuw Links kregen deze 
titel. Niet ten onrechte, want ze beheersten het debat, namen deel 
aan de macht en konden hun visies uitvoeren. 
De vernieuwingsbewegingen van de afgelopen jaren zijn vaak met 
deze Gideonsbendes vergeleken. Naar mijn mening leden ze ech
ter aan een ziekelijke variant hiervan: 'het Gideonsyndroom'. Door 
een gesmeerde persstrategie, aantrekkelijke presentatie en veel 
tromgeroffel kregen deze beweginkjes razendsnel de aandacht van 
de media en werden gespreksonderwerp van columnisten en poli
tieke partijen. Maar anders dan Gideon, Van Mierlo en Nieuw 
Links, bleef een doorbraak uit. Niet vanwege een falende strate
gie, maar bij ontstentenis van een einddoel. Waar Van Mierlo het 
lef had een partij te beginnen, Nieuw Links de durf had de macht 
af te dwingen, was het de nieuwe beweginkjes te doen om 'het 
debat', de 'invloed'. De aanvankelijk danig geschrokken vijand kon 
gewoon terugkeren naar zijn plek. En uiteindelijk was er niets 
aan de situatie veranderd. 
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ze geen interne democratie of officieel lid
maatschap, wat de werkelijke loyaliteit aan 

een gezamenlijke richting bemoeilijkte. Het conceptregeerakkoord 
van 1992 of de gezamenlijke aanval op de Nederlandse gedoogcul
tuur in 2000 waren met een virtuele, ongestructureerde beweging 
niet van de grond gekomen. Gebrek aan continuïteit, structuur en 
commitment verijdelt het juiste 'politieke gevaar'. 

SociaalAiberale vleugels 

Na acht jaar Paars is er vrijwel niets gebeurd binnen het partij
politieke landschap. Geen nieuwe concentraties, geen afsplitsin
gen, geen nieuwe Paarse partij. En de sociaal-liberale vleugels in 
VVD, PvdA en GroenLinks zijn almaar groter geworden. De ana
lyse van LEF dat de politieke verschillen binnen partijen groter 
zijn dan tussen partijen lijkt aan actualiteit niet hebben ingeboet. 
Maar waar leidt dat toe? Naar mijn mening zal dat de komende 
tijd nergens toe leiden. De roep om een sociaal-liberale doorbraak 
in het partij landschap heeft onder het huidige sociaal-liberale 
gesternte van Paars een gebrek aan onmiddellijke noodzaak. Hoe
wel aan Paars van alles mis is, is het contrast tussen de werke
lijkheid en zo'n pleidooi te zwak. (Dit zou overigens ook een inhou
delijke reden kunnen zijn voor het mislukken van de sociaal-libe
rale initiatieven van Niet Nix en LEF.) Ik denk dat een eventuele 
herschikking in het politieke landschap pas van de grond komt 
onder een andere coalitie, zoals van PvdA, CDA en GroenLinks. 
Een dergelijke coalitie, die een sterkere neiging zal hebben naar 
collectivistische politiek, zal wellicht wrevel oproepen onder de so
ciaal-liberale vleugels van die partijen. Mogelijk dat onder die 
omstandigheid er verschuivingen gaan plaatsvinden. 
Sinds Opschudding D66 van een sociaal-liberaal etiket heeft voor
zien, heeft de partij de verantwoordelijkheid om deze sociaal-libe
rale potentie uit te diepen. De standpunten op het gebied van 
ethiek, milieu en democratisering hebben aantrekkingkracht op 
de sociaal-liberale vleugels van andere partijen. Maar wil de par
tij het centrum zijn van een eventuele toekomstige sociaal-libera
le herschikking, dan zal ze ook op sociaal-economisch gebied een 
sterker profiel moeten ontwikkelen. 
Als de partij die slag maakt, dan zou Hans van Mierlo en zijn 
jonge Gideonsbende van 1966 toch nog zijn zin kunnen krijgen: 
D66 als definitieve bom onder het partij stelsel. • 
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