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Loot van liberale stam 
Van de aanvang af kent D66 een drietal kerndoelstellingen met betrekking tot drie 
verschillende aspecten van de politiek: een inhoudelijke kerndoelstelling (gericht 
op de vrije individuele ontplooiing van alle mensen), een kerndoelstelling ten aan
zien van het bestuurssysteem (radicale demoCratisering van de samenleving) l!n 
een kerndoelstelling ten aanzien van de methode van politiek bedrijven (pragma
tisme). Deze drie doelstellingen zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden en ze 
zijn even belangrijk. De doelstellingen met betrekking tot democratisering en 
pragmatisme zijn ruimschoots bekend en worden in het algemeen aan de eigen 
identiteit van D66 gekoppeld. 
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Vrij vaak wordt het pragmatisme beschouwd als grondslag van D66. Dit is onjuist. Het prag
matisme is niets anders dan een methode van politiek bedrijven: het benaderen van maat
schappelijke problemen op een ondogmatische wijze zonder vaste bindingen met belangen
groepen. Hierbij legt men zich niet bij voorbaat vast op het gebruik van bepaalde 
instrumenten (bijvoorbeeld overheidsingrijpen) of maatschappij-blauwdrukken. Pragmatisme 
betekent het voeren van een beleid gebaseerd op feitenonderzoek in plaats vaR op vooroorde
len. Het leidt tot een permanente hervormingsgezindheid. Pragmatisme betekent dat een 
beleid wordt ontwikkeld op basis van doelmatigheid. Dit hoüdt in dat het pragmatisme op 

- - _. zichzelf geen grondslag vormt 

Het gaat D66 niet alleen om 

formele vrijheid 

van een politieke partij en ook 
geen nornlen aangeeft voor het 
te voeren beleid. Pragmatisme 
en het -daarmee verbonden doel
matigheidsstreven krijgen pas 
betekenis in nauwe relatie met 
de gestelde politiek inhoudelijke 
doelstellingen. Voor een partij 
die het pragmatisme bepleit, is 

het daarom absoluut noodzakelijk in de presentatie de politiek inhoudelijke doelstellingen 
centraal te stellen. Gebeurt dit niet dan is het gevaar levensgroot dat het pragmatisme door 'de 
buitenwacht gelijk wordt gesteld aan opportunisme. 

Werkeiijke vrijheid 
. Bij de democratisering gaat het D66 niet alleen om het staatsrecht, maar om democratise
ring van de samenleving in het algemeen, zoals bij gezondheidszorg, onderwijs, ruimtelijke 
ordening, stadsvernieuwing, bedrijfsleven (ondernemin~sraden) en pensioenwereld alsmede 
bijvoorbeeld bij versterking van de positie van consumentenorganisaties. Weinig kiezers 
weten dat 'democratie' voor D66 daarbij veel meer be~ekent dan een bestuurssysteem alleen 
en dat de opvattingen van D66 over democratie uitgaan van een complete visie op de inrich
ting van de samenleving. D66 heeft in het verleden ten onrechte de inhoudelijke kerndoelstel
ling met betrekking tot de inrichting van een democratische samenleving weinig benadrukt, 
evenals de hieruit voortvloeiende lijn in de politieke programma's. 
Vanaf 1966 heeft D66 bevordering van de vrije individuele ontplooiing van alle mensen als 
belangrijkste politiek inhoudelijke doelstell~nnet beleid beschouwd. Dit blijkt met name 
ûh de doelomschrijvingen die de partij tot nu toe heeft gehad. Het politiek programma van 
het oprichtingscongres in december 1966 stelt bijvoorbeeld: "De partij heeft tot doel voor 
Nederland en, zo mogelijk, andere landen bij te dragen tot de geestelijke en materiële ont
plooiing van alle mensen, ongeacht hun levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationa
liteit, taal, maatschappelijke afkoms~ of sekse." De drie hiernavolgende doelomschrijvingen 
(van 1977, 1980 en 1987) kennen wat betreft de inhoudelijke kerndoelstelling een vrijwel 
gelijkluidende woordkeus. In de thans geldende "Uitgangspunten van de Democraten" (uit het 
jaar 2000) wordt het als volgt aangegeven: "D66 wil vrijheid voor ieder mens om zich naar 
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eigen inzicht te kunnen ontplooien en om te 
leven volgens eigen normen en waarden." 
De doelstelling "vrije individuele ontplooi
ing" had onder meer tot gevolg dat D66 van 
de aanvang af een zwaar accent, heeft gelegp 
op de liberale vrijher srechten. Het ging 
hi'ërbijspeciaal om één klassieke vrijheid: 
de geesteli 'ke vrijheid (met name ten aan
zien-van levensbeschouwing en meningsui
ting) en twee moderne vrijheden: de zelfbe
schikking ö ver het menselijk lichaam 
(abortus, euthanasie, medische behandelin
gen) en de vrijheid van leefvorm (seksuele 
geaardheid, wijze van samenwonen en taak
verdeling binnen een leefeenheid). Deze vrij 
heden worden ook in de huidige 
"Uitgangspunten van de Democraten" sterk 
benadrukt. In verband hiermee mag men 
D66 als een liberale partij beschouwen. 
Het ging en gaat D66 c,i'äärbij niet alleen om 
de formele vrijheid, maar meer in het alge
meen om de mogelijkheden die een mens 
krijgt om van zijn vrijheid gebruik te maken 
(~er~rijheid~. Werkelijke vrijheid 
bestaat pas als ook aan een aantal randvoor
waarden wordt voldaan om deze inhoud të 
geven. Vrijwel van het begin heeft D66 daar
toe beschouwd: een goed milieu, goed 
onderwijs, goede gezondheidszorg, behoor
lijke woonvoorzieningen, werkgelegenheid, 
een redelijk inkomen en een goed functione
rende rechtsstaat. Later is daar onder meer 
veiligheid aan toegevoegd. De overheid 
heeft volgens D66 tot taak waar nodig deze 
voorwaarden voor de persoonlijke ontplooi
ing te garanderen. Dit geldt overigens niet 
alleen Voor afzonderlijke personen, maar 
ook voor bevolkingsgroepen. Daarom is 
emancipatie van achtergestelde groepen, 
gelijke behandeling en individualisering voor 
D66 van grote betekenis. Door het stellen van 
deze randvoorwaarden om de vrije individue
le ontplooiing werkelijk inhoud te geven, 
krijgt D66 een sociaal-liberaal karakter. 

Progressief-sociale tàk 
He.t realiseren van de weergegeven rand

voorwaarden vraagt maatschappelijke soli
dariteit en sociale bewogenheid. Hiermee 
behoort D66 -evenals de Engelse Liberal 
Democrats- tot de hedendaagse sociaal-libe
rale stromingen in Europa. Historisch gezien 
vertoont het karakter van D66 enige gelijke
nis met de Vrijzinnig Democratische Bond 
(VDB) uit de eerste helft van de vorige eeuw. 
De VDB verwierp de ideologieën van de 
toenmalige socialisten en liberalen, maar 
ging uit van een combinatie van het liberale 

aan iedere Nederlander 

die ongerust Is 

over de ernstige devaluatie 

van onze democratie. 

f.1.-

vrij hei sstreven met.'p~ociale bew,9genQei 
van de socialisten. De bond werd opgericht 
met als belangrijk doel democratisering 
door verovering van het algemeen kiesrecht 
(inclusief het vrouwenkiesrecht). De ondog
matische benadering van de politieke pro
blemen vertoonde veel gelijkenis met het 
latere pragmatisme van D66. De VDB wordt 
in het algemeen door historici beschouwd 
als de progressief-sociale tak van het 
Nederlandse liberalisme. 

Kortom: inhoudelijk is D66 een sociaal-libe
rale partij. Voor het verkrijgen van voldoen
de steun in de samenleving moet dit gege
ven in de presentatie een veel centrale re 
plaats krijgen! 
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