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De visgronden 
van D66 
In Nederland besta~n vier politieke partijen die allen min of meer werkzaam zijn 
in het midden van het politieke spectrum. Hierdoor vissen deze vier noodgedwon
gen geheel of gedeeltelijk in dezelfde vijver op de plek waar de meerderheid van 
het electoraat samenschoolt. Hoewel deze partijen van oorsprong onderling ver
schiUen in ideologie, is het de vraag of deze verschillen nog terug te vinden zijn 
als de verantwoordelijkheid, van het landsbestuur gedragen wordt. 

DOOR WERNER DE GRUYTER 

Enerzijds zorgt het democratisch proces van coalitievorming voor het opgeven van de eigen 
identiteit in ruil voor het compromis. Anderzijds is er het feit dat (verkiezings)retoriek zelden 
wordt weerspiegeld in de weerbarstige realiteit. Vanwege het geringe verschil in beleid zou, 
puur rationeel gezien, het kiesvolk gelijk verdeeld moe,ten zijn in de vangnetten van deze vièr 
middenpartijen. Zo kan het bijvoorbeeld dat een neoconservatief beïnvloede partij van 
christelijke signatuur zich in het centrum van de macht bevindt, terwijl homoseksuelen in 

Voor wie is het kroonjuweel 

van D66 bestemd? 

hetzelfde land gewoon mogen 
blijven trouwen, softdrugs 
ondanks de retoriek tot op 
heden gewoon gedoogd worden 

, en euthanasie bij wetgeregeJd 
is. Het is moeilijk aan een bui
tenlander uit te leggen dat het 
CDA tot dusver zelfs geen aan
stalten maakt dit beleid te ver
anderen. Hoe komt het dan dat 

het aas van D66 zoveel minder aantrekkelijk wordt bevonden en dat de electorale vangst zo 
schril afsteekt ten opzichte van wat theoretisch haalbaar is? 

Lokvoer 
Allereerst de vraag: hoe rationeel nemen de kiezers hun besluit? Als het bekend is dat uit

eenlopende factoren als de stand van de economie, overtuigingskracht van de lijsttrekker, 
aanwezigheid van regen of zonneschijn op de verkiezingsdag, zichtbaarheid en bekendheid, 
religieuze afkomst en de heersende waan van de dag allemaal hun bijdrage leveren aan het 
eindresultaat. Toch zal menig kiezer beweren dat zijn of haar stemgedrag voortvloeit uit een 
rationeel gemaakte afweging. Het lijkt erop dat dit het beeld is geweest van de D66-strategen 
tot dusver. Dit i!; op zichzelf ook een logische gedachte, omdat mensen nou eenmaal geen 
inzicht hebben in de automatismen die hun gedrag belnvloeden: Maar zonder dat een kiezer 
het bewust door heeft, is zijn beslissing in eerste instantie afhankelijk van de presentatie en , 
de stijl waarin 'een zekere boodschap verpakt is en niet zozeer de inhoud. Een wijsheid die in ' 
ieder psychologieboek terug te vinden is . Hoe slechter 'mensen bovendien geïnformeerd zijn, 
hoe meer de presentatie en de stijl het gedrag beïnvloeden. De proefballonnen van wijlen Pim 
Fortuyn c.s. laten bijvoorbeeld zien dat onrealistische ideeën toch een grote groep kiezers 
kunnen beïnvloed~n . D66 dient hiermee rekening te houden als het zijn achterban vergroten 
wil, met inhoud alleen kom je er niet. Overigens is dit geen pleidooi voor een populistische 
politiek: de presentatie en de stijl kunnen dan veranderen, de boodschap -het sociaal libera
lisme- blijft hetzelfde., 
Tot in het zeer recente verleden hanteerde D66 een campagnestijl waarbij het inhoudelijke 
argument voorop stond. Het is twijfelachtig of dit een verstandige strategie is geweest. Vanuit 
psychologisch perspeCtief is gelijk hebben niet' hetzelfde als gelijk krijgen . Zo vinden we bij 
voorbeeld iemand aardiger en overtuigender naarmate de persoon in kwestie meer op ons 



lijkt, ook al is hij in werkelijkheid niet aardi
ger dan een gemiddeld ander persoon. Zq 
zou ook het lokvoer van D66 aantrekkelijker 
worden naarmate het meer gelijkenis ver
toond met het electoraat waar het op vist. 

Pragmatische aanpak 
Maar wat is de doelgroep van een partij 

met als breekpunt de modernisering van de 
democratie? Kortom, voor wie is het kroon
juweel van D66 bestemd en spreekt D66 
deze groep aan? Het oorspronkelijke doel 
van democratische vernieuwing was om de 
·macht terug te geven aan wie het toekomt, 
de burge.r. D66 is daarmee in feite een volks
partij. Alleen profileert de partij zich al 
jaren in een richting waarin haar krimpende 
electoraat voornamelijk nog bestaat uit 
hoger opgeleiden. Wat is er aan de hand? De 
grootste . electorale middengroep blijft 
onaangesproken, terwijl deze groep toch 
ook gebaat is met een goed 
functionerend democratisch 
bestuur. Bovendien · liggen 
hier de grootste kansen, 
zolang de linkse oppositie· 
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in het midden vé;\n het politieke spectrum. 
De rverkiezingsuitslagen zijn hier het zure 
bewijs van. Als een partij 'aantrekkelijk' 
gevonden wil worden en mensen wil overtui
gen, dan zal zij ook op die groep mensen 
moeten lijken. De partij zou er goed aan 
doen op zoek te gaan naar thema's die her
kenbaar zijn voor de grootste groep van het 
electoraat. Waarom is bijvoorbeeld het ver
groten van de pakkans bij veelvoorkomende 
kleine criminaliteit - daar waar de burger 
dagelijks mee wordt geconfronteerd- geen 
kroonjuweel? Links laat het lopen (althans 
tot op heden zijn ze onhoorbaar) en rechts 
bezuinigt op de reclassering en ziet de 
oplossing ééndimensionaal in strengere 
straffen. 
Voor de problemen in de oude stadswijken 
is een pragmatische aanpak de oplossing en 
niet het contrapro~uctieve conservatisme of 
populisme. 

Met andere woorden: van 
de oude stadswijken tot 
in de provincie, over~1 
zijn potentiële D66-kie-

geen vuist maakt. Conser
vatiefrechts bespeelt het 
electorale middenveld met 
angst en sinds 11 september 
2001 met succes, vandaar 
de roep om strengere straf-

Met inhoud alleen 
zers en kroonjuwelen te 
vinden. Het is daar waar 
nieuwe electorale vis
gronden kunnen worden 
ontgonnen. Bovendien kom je er niet 

fen en het opgelaaide 'nor-
men en waarden' debat. 
Waar zijn de sociaal libera-
len? 
Het is niet vreemd dat hoger 
opgeleiden zich· herkennen in een partij die 
opkomt voor 'onderwijs en innovatie', maar 
in de beeldvorming heeft D66 tot dusver 
niets kunnen bieden aan Jan Modaal. 
Wellicht is het tijd voor ·een mentaliteitsver
andering bij de democraten. Het claimen' van 
een issue als 'onderwijs en innovatie' is niet 
toereikend genoeg en 
'bestuurlijke vernieuwing' is niet sexy. D66 
staat uiteraard voor meer, maar is van natu
re sterk afhankelijk van deze beeldvorming 
in de media door het ontbreken van een 
historisch kader. Het is een raadsel waarom 
D66 niet breed mikt op de potentiële kiezers 

heeft het laatste partij
congres in Maastricht 

.Iaten zien , dat er vol
doende draagvlak is om 
het progressieve pragma
tische karakter van D66 

meer te profileren. Stijl en presentatie die
nen hierbij toegesneden te zijn op deze 
nieuwe doelgroep, daarbij biedt het dua
lisme een mooi platvorm om de potentiële 
kiezer aan te spreken. In ieder geval moet 
duidelijk worden dat D66 staat voor meer 
dan 'bestuurlijke vernieuwing', 'onderwijS en 
innovatie' en dus per definitie geen partij is 
voor uitsluitend hoger opgeleiden. D66 als 
brede volkspartij pur sang. 

De auteur is sociaal-psycholoog en in het bij
zonder geïnteresseerd in de wijze waarop 
attitudes beïnvloed kunnen worden. 


