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Serieus sociaal
liberalisme verdient 
een eigentijdse 
invulling 
Meer dan 30jaar heeft D66 vermeden zich met enige ideologische vlag te tooien. 
AI in het eerste program van deze partij werd de stelling verkondigd dat de ideo
logieën "geen antwoord meer geven op de vragen die ons bezig houden". Bij alle 
verdere pragmatisme werd die lijn altijd consequent volgehouden. Wel. positio
neerde de partij zich later tussen liberalisme en sociaal-democratie in, maar zon
der tussen beide stromingen een keuze te maken. Zoals Van Mierlo in 1988 aan-· 
gaf was dat taboe, omdat wat complementair is dan tegenover elkaar komt te . 
staan "in karikaturen van zichzelf". 
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, In november 1998 verklaarde het D66-congres zich tegen de zin van de partijtop tot "soci
aal-liberaal". Het was, in de woorden van de historicus die de geschiedenis van D66 heeft 
opgetekend, "een verkwanseling van de erfenis van Hans van Mierlo, die amper een jaar weg 
is". Hoezeerdit ook juist is ; voor mij als liberaal is dat vanzelfsprekendgeen bezwaar. Mij 
maakt de congres-uitspraak vooral benieuwd naar de invuiling die D66 aan het begrip weet te 
geven. Het lijkt mij immers dat wie zo nadrukkelijk voor het sociaal-liberalisme kiest, vast wel 
voor ogen zal hebben wat daaronder dient te worden verstaan. Maar D66 geeft daarvan geen 
blijk. ~het D66-congres het sociqaJ-liberalisme omarmd~ zijn wij vijf-en-een-half jaar ver
der, aar nog altijd heeJt de partij geen enkel document geproduceerd waarin de keuze op 
e~ ook maar enigszins samenhang~nde wÜ~e wordt beargumenteerd. -

Wankelmoedigheid 
In maart 2000 stelde een D66-congres "uitgangspunten" vast waarin valt te lezen: "D66 wil 

mensen blijvend in staat stellen hun eigen keuzes te maken. Dat is ons democratisch perspec
tief, dat noemen wij sociaal-liberaal." Deze erg magere omschrijving sticht meer verwarring 
dan helderheid. Het kunnen maken van eigen keuzes heeft met democratie niets te maken, 
tenzij met de "eigen" keuzes niet die van afzonderlijke mensen worden bedoeld maar collec
tieve keuzes waarnaar tal van indiv.iduen zich maar hebben te schikken. In dat geval kunnen 
zulke keuzes democratisch zijn maar zijn zij veelal niet liberaal. Als de omschrijving wel 
dui.dt op keuzes die individuele mensen maken, hebben we als zodanig met een liberale uitla
ting te maken, maar is het gissen naar het hoe en waarom van het voorvoegsel "sociaal". 
Nu vermelden de "uitgangspunten" ook het streven naar een samenleving "waarin individuele 
vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie" .. Daarmee wordt een spanningsveld betre
den waar een sociaal-liberaal inderdaad zijn weg in moet zoeken. D66 heeft dat tot dusverre 
helaaS niet gedaan. Alsof dit al niet genoeg te denken geeft, luidt de ondertitel van het 066-
verkiezingsprogramma voor de periode 2002-2006: "Liberaal van gedachte, sociaal vaE.
gevoel". Het is een leuze die eerder blijk geeft van wan elmoedigheid dan van doordachtheid. -.- -- -----

Up-to-date 
Wie meent dat ik vreugde uit die constatering put, vergist zich. Het sociaal-liberalisme is 

een eerbiedwaardige stroming waarmee elke liberaal, ook als hij of zij zich niet tot deze vari-
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ant van het liberalisme bekent, rekening 
heeft te houden. In zijn oorspronkelijke ver
schijningsvorm vanaf de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw -met, om ons tot 
Nederland te beperken, invloedrijke protago
nisten als Cort van der Linden, Pierson, 
Goeman Borgesius en Treub- gaf het sociaal
liberalisme een nuttige correctie op een libe
ralisme dat in zijn begrijpelijke streven het 
individu te bevrijden uit allerlei knellende " 
sociale verbanden, soms wel eens door
schoot en geneigd was omgevingsinvloeden 
te veronachtzamen. Destijds richtten de 
sociaal-liberalen zic vooral, zij hetbepaald 
me a een, -op de vraag of de individÛelë -
burger zo; der steun in de rug wël in staä t 
mocht worden geacht verantwoordelijkheid 
VOor het eigen leven en dat van zijn of haa~ 
gez in te dragen. De sociaal-liberalèn twijfel- " 
""""- " 

den of een individu het wel zonder zo'n 
steun kon stellen. Daarom spanden zij zich 
in voor het op- en uitbou-
wen van sociale zekerheid 
en het tot stand brengen 

de opmerking: "Het zinloze gevecht tussen 
markt en overheid laten we voor wat het is" 
(een opmerking waarin overigens het liberale 
instrument "markt" ten onrechte wordt ver
eenzelvigd met het libera!e uitgangspunt 
"individu"). 
Het zou dus een begin zijn als D66 zich 
eens boog over de betekenis van het sociaal
liberalisme in deze meest traditionele bete
kenis van het begrip. Maar ook niet meer 
dan een begin. Terecht heeft D66 altijd 
benadrukt dat politieke opvattingen moeten 
aangrijpen bij maatschappelijke ontwikkelin
gen. Tot 1998 verbond de partij daaraan 
altijd de onjuiste gevolgtrekkIng dat ideolo
gieën dus gedateerd zijn. Nu de partij zich 
heeft bekend tot de ideologie van het soci
aal-liberalisme, moet zij ernaar streven 
-zoals elke serieuze "ideologisch gefundeer
de partij- de beginselen in wisselwerking 
met de werkelijkheid up-to-date te houden. 

En dan is de meest traditi
onele invulling van het 
begrip in een samenleving 

Van andere voorzienin en 
die konden bijdragen aan 
ne streven e purger 
daadwerkelijk het heft in 
eigen anaen te ge~ 
Vöär"Zë>WnIitspra e n van 
D66'ers en het stemgedrag 
van hun parlementariërs 
een indicatie geven van de 
associatie die in die partij 
met sociaal-liberalisme 

D66 dient zich te 
van meer dan ooit zelfbe
wuste en zelfstandige indi
viduen achterhaald, of in 
ieder geval niet afdoende. bezinnen op de 

betekenis 
Eigentijdse betekenis 

Laat ik als liberaal D66 
helpen met het geven van 
een voorzet je hoe het 
begrip "sociaal-liberalisme" 

van haar identiteit 

wordt gemaakt, voert het 
in de richting van die zeer 
traditionele opvatting van het begrip. Als dat 
inderdaad het geval is, wijst dit erop dat D66 
nog altijd streeft naar een positie halfweg 
tussen het klassieke liberalisme en de soci
aal-democratie in . Maar de partij dient te 
beseffen dat sociaal-liberalisme niet simpel
weg een beetje van dit aangevuld met een 
beetje van dat is. Omdat het een sociaal-libe, 
raai uiteIndelijk altijd te doen is om, waar 
nodig met steun van een collectieve instantie, 
de keuzevri 'heid van het indbLLdu te ergm
~ of zij zïëhbij uitstek moeten ori
ënteren op de vraag tot waar de staats inter
ventie mag gaan. Waar ig et kantelpunt 
waa~ "interventie ter ondersteuning van het 
individu verwordt tot een interventie die het 
individu bovenal hinder oplevert? Het zou 
interessant zijn als D66 op die vraag een 
onderbouwd antwoord wist te geven, maar de 
partij maakt zich er -blijkens ' bijvoorbeeld 
haar verkiezingsprogram- liever van af met 

op een eigentijdse manier 
handen en voeten kan krij 
gen. Ik geef, mede op 

grond van de beperkte ruimte die mij is toe
bemeten, niet meer dan enkele noties mee. 
Als het D66 menens is met het sociap.l-libe
ralisme zal zij er verder zelf mee aan de 
slag dienen te gaan. 

~ Een sociaal-liberaal gaat ervan uit dat het 
individu mede door de omgeving wordt 
geraakt en "gemaakt". Het is daarom zaak 
met die om evi gsfacto.ren rékening te hou
den: er zijn grenzen aan de mate waarin het 
(op zichzelf staande) individu tot de maat 
der liberale poJitiek kan worden gemaakt. Zo 
is vrijheid voor het individu wel zeer nast re
venswaard, maar zij kan niet los worden 
gezien van de toestand waarin de samenle
ving verkeert Een andere implicatie van de 
term "sociaal-...!." eralisme" is dat omgevings
factoren date beteugelen waarin an -_ ._---
worden gebroken met datgene wat in het 
v~rleden is gegroeid. Dit betekent da teen 
s(;ëi"aal-liberaal niet degene zal zijn Ie de~ - - \ 
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meest radicale vernieuwingen voorstaat. 
Want wie acht wil slaan op het gewordene, 
bouwt vanzelf in zijn maatschappijbeschou
wing .een conserverend element. 
Aan de hand van twee concrete voorbeelden 
stip ik de eigentijdse betekenis van het soci
aal-liberalisme aan. De eerste betreft het 
belang van veiligheid. Wie de sociale context 
verdisconteert beseft dat vrijh~id voor indi
viduele burgers niet overal als vanzelf valt 
te verwezenlijken. Vrijheid behoeft een voe
dingsbodem in de vorm van een samenle
ving waarin wezenlijke zaken als veiligheid 
en een gedeeld basisrepertoire aan waarden 
gegeven zijn. Wanneer·het daaraan ont
breekt, zal ~en onzekerheid groeien die op 
den duu·r de pijlers van onze samenleving 
ondergraaft. In een wereld waarin samenle
vingen meer vervlochten raken en daardoor 
ook kwetsbaarder worden voor gevaren van 
terroristische aanslagen of nieuwe dodelijke 
ziektekiemen, krijgen individuen en samen
levingen met elkaar te maken, of zij dat wil
len of niet. Bij zulke gevaren ontstaat er 
spanning tuSsën het verlangen naar veilig
heid en de afkeer van een inbreuk op de per
s.oonlijke lëve.;ssfeer. Liberalen zijn gehou
den elke poging tot inperking van de 
persoonlijke levenssfeer uitermate kritisch 
te bezien. Maar maatregelen ter verhoging 
van de veiligheid mogen in deze omstandig
heden niet lichtvaardig worden afgewezen 
omdat de privacy onaantastbaar wordt 
geacht. Een terroristische aanslag of een 
ongecontroleerde epidemie kan immers een 
onafzienbare humanitaire ramp te weeg 
brengen en de bodem waarin de vrije 
samenleving gedijt ernstig vergiftigen. In de 
balan·s tussen veiligheid en privacy mag een 
verschuiving van gewicht in de richting van 
veiligheidsfactoren bepaald niet worden uit
gesloten. 

Een tweede voorbeeld waarin het rekening 
houden met de sociale context belangrijke 
implicaties heeft voor de te volgen politiek, 
is dat van de Europese integratie. Het verkie
zingsprogramma van D66 spreekt onbekom
merd een voorkeur uit voor een "federaal 
Europa" waarin het vetorecht van de lidsta
ten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maar kan 
wel zo eenvoudigweg aan de nationale con
text waarin de (Nederlandse) individuen nu 
levep worden voorbijgegaan? Serieuze aan
dacht voor de sociale omgeving vereist -nog 
afgezien van het democratisch gebod- dat 
·het statelijk verband waarin belangrijke 
besIlssingen vallen moet aansluiten bij de 
wens en belevingswereld van de burgers . Die 
geven er tot nog toe geen blij\} van dat zij 
zich Europeaan voelen in de zin van een lots- . 
verbondenheid met burgers van de andere 
lidstaten; integendeel, mede door de 
Europese integratie wordt vooralsnog· de 
nationale identiteit verstevigd. Een nieuwe 
vorm van "gemeenschap" mag niet kunstma
tig worden gecreëerd. Sociaal-liberalen zullen 
oog hebben voor de natiQi;ale inbedding, 
áiThans tot dusverre, van het individu. 

r GeÎet op de noodzakelijke implicaties van de 
term "sociaal-liberaal" -zoals hierboven uit
eengezet- zal D66 zich om voor sociaal-libe
raal te kunnen doorgaan grondig dienen te 
bezinnen op de betekenis van haar nieuwe 
identiteit. Zolang zij dat niet doet of als zij 
terugschrikt voor de meer praktische invul
ling van het begrip "sociaal-liberaal", gaat het 
bij haar blijkbaar siechts om het aanbrengen 
van gevelversiering. Identiteit komt echter 

I van binnen, ook in de moderne beeldcultuur. L . 
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