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DE DEMOCRATEN EN DE OUDE 

DOOS 

De tijd dat je gemakkelijk uit kon leggen wat het verschil was 
tussen de socialisten en de liberalen lijkt soms ver weg. Was 
dat de goede oude tijd? Toen de socialisten stonden voor het 

belang van de groep en de liberalen voor het belang van de beroepsgroep. Toen de een de staat zag 
als de brenger van het heil voor de samenleving en de ander diezelfde staat beschouwde als een insti
tuut waartegen het individu en zijn vrijheid moest worden beschermd. De geleide economie versus de 
vrije markt, de vooruitstrevendheid versus het conservatisme, het T-shirt versus de blazer. Het was 
misschien geen goede, maar wel een duidelijke tijd. 

D66 ontleent aan die periode zijn ontstaansrecht. Hans van Mierlo zag de gemaaktheid van de polari
satie en bestreed het verkokerde denken dat daarvan het gevolg was en dat zo naadloos aansloot bij 
de verzuiling van het oppermachtige CDA. Hij werd geholpen door de grensvervagende welvaart. De 
socialisten hadden hun zin gekregen: arbeiders raakten geëmancipeerd, de wetenschappelijke, cultu
rele en bestuurlijke elite maakte ruimte in hun kringen voor nieuwkomers uit een andere maatschap
pelijke klasse. Die daarmee geïntegreerd raakte in een ander maatschappelijk beeld: dat van de 
groentenvakman en de interieurverzorgster, van de hoogleraar in trui en van' beroemde kunstenaars 
als Karel Appel en Jan Wolkers die werden vervangen door de Bekende Nederlanders van de tv. Het 
bedrijfsleven deed niet mee, gebaat als het is bij een klassenmaatschappij en het minimaliseren van 
de inspraak. 
De nieuwe maatschappelijke orde paste D66 als een jas. D66 kon floreren tegen het decor van een 
zieltogende WO, die was gevlucht in steeds grotere behoudendheid in steeds kleinere kring in traditi
onele dracht (tot het uiteindelijk zelfs het koningshuis te gortig werd en de stropdas afwierp) en de 
PvdA die steeds abstracter ging redeneren over de zwaksten in de samenleving en hoopte gered te 
worden door het ontstaan van achterstandswijken en zwarte scholen. Maar D66 verrommelde zijn 
unieke electorale kansen door de ingebakken twijfel van zijn intellectuele hang naar het bespreekbaar 
maken van elke denkbare invaishoek te verheffen tot een gedachtegoed waarin ieder politiek instinct 
moest 'smoren. Zonde. Dus werd Hans van Mierlo weer van stal gehaald en jawel, de oude reus 
smeedde Paars. 

Met die coalitie was iets mis, vond Pim Fortuyn. Hij wordt te pas en te onpas nagepraat. Niks verfoei
lijker dan Paars, dat de oude tegenstelling tussen links en rechts had kwijt gemaakt. Dat is kennelijk 
heel verwijtbaar. Fortuyn polariseerde weer, maar anders; hij verwoordde èen kloof tussen de burger 
en zijn overheid waarin sindsdien door velen (ik denk wel eens: iederéén) voetstoots en ongehinderd 
door enige nuance wordt geloofd. Een nieuwe tegenstelling: de overheid als zakkenvullende, manipule
rende, op eigen gewin gerichte baas en de burger in de oude rol van Uitgebuite, onbegrepen knecht. 
De kracht van dat beeld schuilt in het garen dat iedere geleding van de samenleving daarbij spint. De 
gefnuiktheid van zorgconsument, het dédain voor de tradities van de islam (waarden en normen!), de 
sympathie voor de bio-industrie die door de wreed varkens-, koeien- en kippen ruimende ministers 
wordt gegenereerd, de afkeer van het mislukt openbaar vervoer: de burgerlijke emotie keert zich 
tegen de overheid. De politiek reageert schuldig en terneergeslagen. 

Waar is D66? Dat vermeit zich met de vraag of liberaal wel sociaal kan zijn. Ooit was dat een heel 
interessante vraag. 
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