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Een gsm-telefoontje onderbreekt de toespraak van Laurens Jau Brinkhorst op een partijbijeenkomst. 

Doelverklaring als beschavingsideaal 
door Hans Onno van den Berg 

Te lang heeft D66 zich de luxe van toevaUige oordeelsvonning gepennitteerd, vindt 
Hans Onno van den Berg. Gelukkig zijn nu eindelijk de uitgangspunten gefonnuleerd. 
D66 is, in zeven trefwoorden, vrij, betrokken, mondig, geüjkwaardig, müieubewust, 
internationaal en toekomstgericht. 

Gelukkig, daar zijn ze dan, de uitgangspunten van D66 (in 
Democraat nr.5). En het is goed dat ze er eindelijk zijn. Te 

lang heeft D66 zich de luxe van de toevallige oordeelsvorming ge
permitteerd. Het rabiate individualisme van de meeste leden leidt 
immers al snel tot de gelijkstelling: ik ben lid van D66, dus mijn 
mening is de mening van D66. Ook behoort het tot de chic van 
onze partij cultuur dat we over dingen discussiëren zónder nog te 
weten wat we ervan vinden. Dat is een mooi, intellectueel be
schaafd uitgangspunt, dat zelfs een filosofische verdediging vindt 
in de 1eer' van het pragmatisme, maar niet zelden leidt dit 'laten
we-het-er-nog-eens-over-hebben-omdat-we-nog-geen-oordeel-heb
ben' tot een etatistische zelfverheffing boven zoiets plats als een 
standpunt. D66 stelt zich graag boven de partijen op om eerst 
taatsrechtelijk de democratie te willen organiseren, of eerst het 

debat over nut en noodzaak te voeren, alvorens zelf iets van een 
kwe tie te vinden. Hoe karikaturaal dit gekoesterde 'geen-oordeel' 
kan werken werd mij pijnlijk duidelijk toen ik bij mijn entree bij 
D66 tijdens een politiek café aan de bar in Odeon om een biertje 
vroeg. 'Weet u het zeker?', vroeg de barman. Ik keek verbaasd en 
herhaalde mijn bestelling. 'Maar u bent toch van D66?' 

D66'ers zijn gek op debat, maar vaak meer om tot een mening te 

Or /lil/pur is beslllllrslid I'an de afdeling Ams/erdam 

23 

komen en haar vervolgens vanuit hoogst individuele opvattingen 
te profileren, dan om het eens te worden over een gezamenlijk 
standpunt. Met 'we-weten-het-nog-niet' of uitwaaierende opvattin
gen binnen de partij als gevolg. Het is dus erg goed dat de uit
gangspunten er nu zijn. Ze geven een denkraam, of liever een 
denkhulp, die de individuele oordeelsvorming over nieuwe kwes
ties kan vereenvoudigen en ons helpt onze gezamenlijke menings
vorming iets gemakkelijker tot overeenstemming te krijgen, alle
bei zonder dogmatisch te worden. 
Vrij, betrokken, mondig, gelijkwaardig, milieubewust, internatio
naal en toekomstgericht. D66 in zeven trefwoorden. Ik ben het met 
al die trefwoorden eens, maar niet met allemaal in gelijke mate el\ 
ik zou ze hier en daar willen aanscherpen. Ik behandel ze twee
aan-twee. 

Vrij en betrokken 

'Wij maken de vrijheid van elk individu tot uitgangspunt van ons 
denken', luidt de eerste zin onder vrij. De formulering 'De vrijheid 
van elk individu is uitgangspunt van ons denken' vind ik iets 
mooier, want stelliger, klinken, maar mijn belangrijkste bezwaar 
tegen deze eerste zin is dat het trefwoord de lading niet dekt. Uit
gangspunt is immers de vrijheid van het individu. Door die verbij-
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zondering tot het individu biedt het trefwoord ook veel meer denk
hulp dan wanneer el' alleen vrij staat. Natuurlijk bestaat er ook 
vrijheid van groepen waarin mensen zich organiseren, maar deze 
groepsvrijheid is in het denken van D66 altijd ondergeschikt aan 
de vrijheid van het individu. Kinderen, van wie de vrijheid in het 
gezin ernstig gekneveld wordt, moeten het recht hebben buiten 
het gezin op te groeien; meisjes die niet willen trouwen met de man 
die hun ouders voor hen hebben uitgezocht hebben recht op onze 
steun om aan die plicht te ontsnappen; volkeren die een eigen staat 
willen stichten (Joegoslavië, Tsjetsjenië, Friesland, of Oost-Timor) 
hebben dat recht onder de ontbindende voorwaarde dat ook daar 
het individu vrij zal zijn in denken en bewegen. Door het uitgangs
punt vrij te definiëren als vrijheid van het individu biedt het een 
denkhulp op tal van beleidsterreinen in binnen- en buitenland. 
'Wij pleiten voor verantwoord burgerschap', luidt de eerste zin on
der het kopje betrokken. Ook daar ben ik het geheel mee eens, 
maar ik zie een mogelijkheid het scherper te formuleren en het 
daarmee als uitgangspunt duidelijker neer te zetten. Om die reden 
heb ik het begrip betrokken gekoppeld aan de vrijheid van het indi
vidu. Betrokkenheid is immers niet zomaar een tweede apart uit
gangspunt, zij maakt integraal deel uit van het individu waarop 
D66 wil bouwen. Dat onderscheidt ons ook van de VVD, waar de 
individualiteit slechts begrensd wordt door de rechten van andere 
individuen. D66 mikt op individuen die vanuit hun individualiteit 
betrokken zijn bij anderen, voor wie tolerantie en begrip zelf 
gestelde opdrachten zijn, voor wie ook duidelijk is dat geven vaak 
de beste manier is om te krijgen. Ook die nuancering geeft richting 
op een groot aantal terreinen. Zo wordt in de eerste alinea's van de 
doelverklaring gesteld dat D66 wil dat de voorzieningen voor 
sociale zekerheid, zorg voor de zwakken en investeringen in ken
nis en talent 'worden gerealiseerd door markt en maatschappelijk 
middenveld'. Het gaat echter niet om een blind vertrouwen in 
marktpartijen, maar om vertrouwen in partijen die zelf blijk geven 
van maatschappelijke betrokkenheid. Niet elke markt is goed, 
alleen die markt waar betrokken ondernemingen bereid zijn ver
der te kijken dan de winstverwachting van volgend jaar. 
Betrokken ondernemerschap - elders wel ethisch ondernemer
schap genoemd - kan een belangrijke rol spelen in de ontwikke
lingssamenwerking, in de privatisering van de sociale zekerheid 
en van andere kwetsbare of cruciale onderdelen van ons maat
schappelijk bestel zoals openbaar vervoer, gezondheidszorg en 
welzijnswerk. Betrokkenheid wordt daarmee een expliciete voor
waarde voor bedrijven die economisch rendabel denken te kunnen 
opereren op deze gebieden, met controleerbare contractvoorwaar
den waaronder zij deze voorzieningen mogen realiseren. 

Mondigheid en gelijkwaal'digheid 

'Burgers zijn in staat beslissingen te nemen over de dingen die hen 
aangaan' (eerste regel mondigheid) en 'Wij koesteren de verschei
denheid van mensen en opvattingen en zien die als bron van 
maatschappelijke vernieuwing' (eerste zin gelijkwaardigheid). En 
aan het slot van de betreffende paragraaf: 'Wij staan voor een sa
menleving gebaseerd op verdraagzaamheid en respect voor el
kaars levensstijl.' 
Ook mondigheid en gelijkwaardigheid zijn uitgangspunten die 
D66 passen. De aanscherping op deze uitgangspunten moet mijns 
inziens eveneens plaatsvinden door ze aan elkaar te koppelen en 
in onderlinge samenhang te verbinden met de voorafgaande uit
gangspunten van individuele vrijheid en betrokkenheid. Dan 
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wordt gelijkwaardigheid meer dan een variant op de grondwet en 
mondigheid meer dan een mooi streven. Gelijkwaardigheid be
staat immers niet vanzelfsprekend, maar wordt pas mogelijk in 
een samenleving van betrokken mondige individuen. Zo worden 
mondigheid en gelijkwaardigheid meer dan een vlag waaronder 
wij ons scharen, zij vormen de basis van een beschavingsideaal. 
D66 bestaat niet alleen zelf uit mensen die zichzelf beschouwen 
als mondig en gelijkwaardig, zij streeft naar een samenleving 
waarin alle mensen mondig zijn en elkaar als gelijkwaardig be
handelen. In positieve zin betekent dit uitgangspunt dat D66 zich 
ervoor inzet dat mensen in staat worden gesteld gelijkwaardig te 
zijn door armoedebestrijding, een redelijke inkomensverdeling en 
mondigheid door onderwijs. In negatieve zin betekenen mondig
heid en gelijkwaardigheid als beschavingsideaal dat D66 de insti
tuties en mensen zal bestrijden die anderen de mond snoeren of 
hun gelijkwaardigheid ontkennen. Wat de instituties betreft heeft 
D66 een eerbiedwaardige staat van dienst in de strijd tegen de be
tutteling van de overheid en in het vertrouwen dat zij steeds heeft 
betoond in het eigen oordeel van mensen (euthanasie, homohuwe
lijk), staten en volkeren (ontwikkelingssamenwerking). Maar 
mondigheid en gelijkwaardigheid zijn ook denkhulp in onze opvat
tingen over de bestrijding van hardnekkige werkeloosheid of de 
arbeidsplicht van (alleenstaande) moeders met kinderen. Gelijk
waardigheid is niet alleen de manier waarop mensen elkaar tege
moet treden, gelijkwaardigheid betekent evenzeer dat niemand 
kan wegvluchten in een ziekelijke afhankelijkheidsrelatie van 
overheid of uitkerende instanties. En dit uitgangspunt, als bescha
vingsideaal geformuleerd, biedt ook een richtinggevende denkhulp 
waar het gaat om mensen of groeperingen die de mondigheid of 
gelijkwaardigheid van anderen ontkennen of bedreigen: D66 
bestrijdt elke vorm van intolerantie, om het even of die nu voort
komt uit een fundamentalisme van protestants christelijke, katho
lieke of islamitische huize, uit agressief gedrag van jongeren of uit 
de terreur van bendes. Wie zichzelf verheft boven anderen, met 
uitsluiting of zelfs opsluiting van die anderen als gepredikte toe
komst, wie anderen de mond snoert of - op kleinere schaal - wie in 
een tram anderen angst aanjaagt, mag rekenen op verzet en in
grijpen van D66. 

Individuele vrijheid boven het groepsgedrag, een individualiteit 
die betrokkenheid met anderen vooropstelt (ook als het gaat om 
complexe individuen' zoals bedrijven of maatschappelijke organi
saties), mondigheid en gelijkwaardigheid als beschavingsideaal 
zijn wat mij betreft de vier meest belangrijke uitgangspunten en 
ik wil ervoor pleiten om ze in bovengenoemde zin aan te scherpen. 
De drie daarop volgende uitgangspunten, milieubewust, interna
tionaal georiënteerd en toekomstgericht, zijn op zich mooie doel
stellingen, maar zijn logisch gezien een uitvloeisel van de eerste 
vier en verdienen mijns inziens eerder een plaats in een verkie
zingsprogramma dan in een 'doelverklaring'. Als ze blijven staan, 
zou ik graag zien dat zij als uitwerking van de eerste vier worden 
beschreven. Maar ze mogen van mij ook worden bewaard voor de 
programmacommissie. 
Een D66 dat uitgaat van het vrije en betrokken individu en dat 
streng, om niet te zeggen intolerant durft te zijn in zijn streven 
naar een samenleving van mondige en gelijkwaardige individuen, 
is wat mij betreft een D66 dat een mooie invulling geeft aan wat 
sociaal-liberaal mag heten .• 
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