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Democratie • In een 
sociaal-I i berale 
samenleving 
De afgelopen jaren is de concurrentie losgebarsten om het eigendom van het pre
dikaat ·sociaal-liberaal'. Naast D66 claimen ook vleugels in de VVD en PvdA deze 
ideologische basis. De versnippering van dit geluid over drie partijen waar ze in 
de minderheid zijn, is geen bijdrage aan een sterk vrijzinnig geluid. Dat is zorg
wekkend omdat de hoofdstroom van het politiek denken nu conservatief is. 

DOOR CONSTANTIJN DOLMANS EN MICHIEL SCHEFFER 

In het boek De Wereld van Sofie legt filosofieleraar Alberto Knox aan Sofie de dialectiek van 
Hegel uit. "Als een socialist en een liberaal bij elkaar gaan zitten om een maatschappelijk pro
bleem op te lossen, zal er al gauw een spanning tussen twee verschillende denkwijzen boven 
tafel komen. Dat betekent niet dat de eert helemaal gelijk heeft en de ander helemaal niet. Het 
is heel waarschijnlijk dat ze allebei gedeeltelijk gelijk en gedeeltelijk ongelijk hebben. 
Naarmate de discussie vordert, zal het beste van de beide argumentaties overeind blijven." 
Paars is vaak gezien als een pacificatie tussen beide visies. Maar aan het eind grossierde Paars 
meer in compromissen dan in syntheses. Een sociaal-liberale visie wordt niet bereikt met een 
tijdloze vermenging van twee sporen uit de erfenis van de Franse revolutie. Het gaat vooral om 
een visie op de burger .. 

Politieke klasse 
We kunnen daarbij bijvoorbeeld voortborduren op de vroegere werken van Marx. De jonge 

Marx -als sociaal bewogen zoon uit een liberaal nest- was wellicht de eerste sociaal-liberaal 
voordat zich in hem de overtuiging wortelde dat een nieuwe lente alleen door geweld en dicta
tuur bereikt kon worden. De mens die vrij is van vervreemding, verantwoordelijk en vrij genie-. 
tend van de vrucht van zijn werk. De mens die in samenwerking met zijn medeburgers inhoud 
geeft aan zijn omgeving. Dan ontstaan nieuwe verhoudingen tussen burgers onderling en tus
sen burgers en bestuur. Voor D66 is de opdracht de verbinding te.leggen tEssen een sociaill
liberale visie op de samenleving en de noodzaak tot radicale democratie vanuit een analyse 
va~ de actuele problemen in de were~. Het is een revolutionaire uitdaging omdat w"è"ër van 
uit gaan dat grote omschakelingen noodzakelijk zijn. 
Nu wordt het predikaat 'sociaal-Iiberaal' vanuit tenminste drie partijen geclaimd. Dat is voor de 
drie partijen eerder een bumpersticker, of een interne stroming, maar zeker niet een samen
hangende visie op de samenleving en een politiek programma. Geen van de drie partijen heeft 
een visie ·ontwikkeld die een politiek project voorstelt vanuit een historisch materialistische 
analyse. Het gedachtegoed zweeft en geeft daarmee te weinig antwoorden op de dilemma's 
waarvoor we vandaag de dag staan. . 
De uitdagingen die voor ons liggen zijn niet eenvoudig op te lossen. We hebben nog maar wei
nig tijd om een duurzaam evenwicht tussen economie en milieu te realiseren , Nog minder tijd 
hebben we om de historisch extreem grote verschillen in welvaart in de wereld te verkleinen. 
In het verlengde daarvan is het versterken van de multilaterale internationale rechtsorde een 
dringend probleem. In vergelijking met deze uitdagingen zijn de opvang van de vergrijzing, de 
modernisering van onderwijs en zorg, een leefbare inrichting van de openbare ruimte en het 
bevorderen van een innovatieve en sociale economie bescheiden opdrachten die nu al erg veel 
van onze politieke klasse vragen. 
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Absurd theater 
"Ik heb niets met de 21ste eeuw," zei Wim 

Kok. Balkenende durft dat niet hardop te 
zeggen, ' maar heeft ook niets met de 21 ste 
eeuw. Toneelspelers in het verkeerde stuk of 
absurd theater? In de 'woorden' van filoso
fieleraar Alberto Knox: "Vaak laat het absur
de theater hele banale situaties zien. Je zou 
het. daarom een soort hyperrealisme kunnen 
noemen. De mens wordt precies' zo voorge
steld als hij is. Maar als je in een toneelstuk 
precies laat zien wat' er op een doodgewone 
ochtend in een doodgewoon huisgezin in de 
badkamer gebeurt - ja, dan begint het 
publi'ek te lachen. Dat lachen kun je zien als 
een verweer tegen het feit dat ze zichzelf op 
het toneel ontmaskerd zien." Hèlaas zien we 
de ironie van de conservatieve houding van 
onze politieke 'klasse in onze snel verande
rende wereld nog niet in. Er valt daarom 
weinig te lachen. En, toch gaat het om een 
visie op de 21ste eeuw. Een 21ste eeuw met 
andere eisen dan 35 jaar geleden; de tijd 
waar Kok en Balkenende naar verlangen en . 
waarin D66 de levensadem kreeg. 
De verhoudingen in de wereld zijn sterk ver
anderd tussen 1966 en 2004. In Nederland 
en Europa is scheidslijn tussen het publieke 
en het private domein evenzeer verschoven. 
In 1966 was er sprake van een autistische 
overheid. In 2004 is dè overheid schizofreen 
en paranoïde. Er is sprake van een voortwoe
kerende bureaucratisering en technocratise
ring van het openbaar bestuur. De over:heid 
lijkt meer op een dolgedraaid industrieel 
productieapparaat dat circulaires produ
~eert, dan op een klantgericht systeem dat 
problemen oplost. De overheid produceert 
één pak, in één kleur, en één maat, voor één 
inkomensafhankelijke prijs. Ondertussen is 
de markt door de invoering van nieuwe tech
nieken, nieuwe vormen v.an strategische 
samenwerking en een nieuw~ cultuur van 
zakendoen een digitale kleermaker gewor
den die mass-customisation probeert te 
bewerkstelligen. De overheid vindt het 
prachtig en juicht toe aan de zijlijri. Maar 
zelf is ze niet in staat 'maatconfectie voor 
grote groepen individuen te leveren. Het is 
een droevig gezicht. Helaas kunnen we deze 
schizofrene overheid niet ,voorgoed in een 
TBS-kliniek opsluiten. 

Hegemonistisch programma 
Met de D66 verkiezingsprogramma'~ en ' 

eenenkele uitgave van het Kenniscentrum 
zijn er pogingen gedaan het begrip sociaal
'liberaal concreet inhoud te geven. Maar ver
I 

der is er de laatste jaren te weinig geïn
vesteerd in de concrete uitwerking. Het gaat 
-naast het inrichten van de staat- om dage
lijkse dingen als de inrichting van de straat. 

. Het gaat om een visie op de zorg. Niet als 
een compromis tussen ziekenfonds en parti
culier maar als een integraal systeem zonder 
scheidslijnen. Het gaat om een visie op werk 
en inkomen. En het gaat om de financiering 
van de overheid; hqe gaan sociaal-liberalen 
met geld om? Dat mag de politieke top van 
D66 niet alleen overlaten aan de hardwer
kende vrijwilligers in .de partij. 
Een concrete en samenhangende sociaal-libe
iire visie.is van betekenis voor álle mensen. 
D66hëëlt, Om het begrip van Gramsëiïiit d
§ st te halen, eén hegemonistisch progra..!!!.:.
ma. Een programma voor iedereen, niet voor 
deelbelangen of doelgroepen. Namelijk het 
'hervormen van de institu~ met als doel 
ëëribetere :ïreëp van burgers op hun leef
omgeving1 Dit politieke project staàt los van 
inkomensgroep, belangengroep of oplei
dingsniveau. In 1994 konden we zeggen dat 
naast -de inwoners van de grachtengordel 
D66 haar electoraat kon Vinden bij de 
'geschoolde (hoofd)arbeiders'. Ons electoraat 
was toen ook de zelfstandige ondernemer in 
de bouwen als kraamverzorger. Ze hebben 
een eigen huis, twee schoolgaande kinderen 
en soms een auto van de zaak. Ze wonen in 
Zevenaar of Zoetermeer. Ze vinden zichzelf 

. nette mensen, licht geëngageerd en zijn 
vooral bezorgd over de kansen voor hun 
kinderen en de verzorging van hun ouders. 
Ze hebben onlangs nog geld gegeven voor 
goede doelen. Ze zijn bezorgd om het milieu 
maar laten de auto niet staan vanwege het 
beroerde OV-alternatief. Ze zijn de ~vdA ont
groeid en vinden de VVD te behoudend. Ze 
hebben in 1989 PvdA gestemd in 1994 op 
D66, 1998 op de VVD, en in 2002 misschien 
wel LPF want ze voelden zich ongehoord! 
D66 is veel kiezers verloren omdat wij in 
ons politiek handelen onvoldoende duidelijk 
maken dat er samenhang is in onze concrete 
oplossingen en dat bestuurlijke vernieuwing 
noodzakelijk is om de kwaliteit van de poli
tiek te verbeteren. 

Noodzakelijk verklaren 
De politiek dient oplossingen te bieden 

voor reële problemen, zo zei Popper. Dat is 
dan pragmatisch in de 19de-eeuwse beteke
nis van het woord namelijk een handelen 
gericht op het bereiken van een doel. Qat is 
niet een handelen gericht op onmiddellijk 
gewin en evenmin een handelen op basis 
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van een theoretische conceptie van de 
wereld . In die zin is D66 niet ideologisch. Met 
dit uitgangspunt staan we eerder in de lijn 
van de Angelsaksische politici dan dichtbij de 
Rijnlandse of Gaullistische denkwereld . Toch 
is zo'n pragmatische benadering geen vrij 
brief voor doelloos handelen aangezien poli
tiek handelen gericht is op het realiseren van 
een project. Het betekent dat de test van een 
sociaal liberal~ ë'i'i"Politiek: igt 
i"n de praktische uitvoering.Eei1iJ['ägmatlSche 
po ltièk betekent Ook'de oplossingen voorleg
gen aan de dialectiek van het democratisch 
debat. 
Pragmatisme is politiek gemotiveerd door fei
ten en analyse. De sociaal-liberale 'ideologie' 
van D66 ma eë'i11iëZweringsfo.l.mule zijp die 
de analyse vervangt. Het is een mensbeeld 
vanwaaruit we arullyseren en oplossin en-
<-- -aandragen. En dat mensbeeld staat momenteel 

'Dloot aan een koude, conservatieve wind. 

De vrijages van PvdA en VVD met het sociaal
liberale gedachtegoed en het afwisselend 
overbodig en noodzakelijk verklaren van D66 
draagt niet bij tot helderheid. Laat staan 
enthousiasme. Desondanks denken velen: "als 
D66 niet meer zou bestaan zouden we nu 
zelf een sociaal-liberale beweging oprichten". 

isschien staat D66 zichzelf in de weg van 
een werkelijke soclaal-Iiberaïe partij zolang 

. a e sociaal-liberalen ove r drlepartij~n ver-
deeld zijn. Maar met of zonder Dó6 is er 
behoefte aan een sociaal-liberaal mensbeeld 
tegenover het 'absurde theater' van het con
servatisme; een concrete synthese tussen 
Marx en Adam Smith. Het is de hoogste tijd 
daar opnieuw invulling aan te geven. 

Michiel Scheffer was voorzitter D66 
Programmacommissie in resp. 1998-2002 en 
2002-2003; Constantijn Dolmans is redacteur 
Idee. 

De Voorzet 

~ aan Iedere D66-er die zich In wil zetten voor een 
sociaal-liberale partij met ambitie 


