
pagina 38 • Idee. oktober 2004 • Thema: Tussenstand Balkenende 11 

D66 _opheffen? 
Graag zelfs! 
Natuurlijk ging er even een schok door de partij, toen enkele GPO-bladen kopten 
dat Laurens-Jan Brinkhorst het opheffen van 066 bepleitte. Ga maar op in een 
stroming met de WO en de PvdA, sprak Brinkhorst. Maar om daar nou verrast, 
boos of zelfs verontwaardigd over te zijn? Laurens Jan stelt namelijk wel iets aan 
de orde wat niet zomaar weggewuifd kan worden. 

DOOR JOHN BIJL 

"Brinkhorst bepleit opheffen 'zijn' D66," stelde de krantenkop. Nu is D66 wel vaker voor over
bodig of 'een pa~tij voor erbij' uitgemaakt. Maar als een van de geestesvaders van de partij, 
opper-democraat en -in mijn eigen woorden- een partij prominent die klip en klaar kan uitleg
gen wat D66 voor politieke stroming is, dat zegt, is toch even schrikken. Want als "we de 
komende tijd in onze eigen kring moeten nadenken over onze potentiële bondgenoten" voor 
een nieuwe politieke partij, dan vraagt Laurens-jan hardop af of D66 nog wel nuttig werk doet 
voor haar politieke groepering. Zeker als hij ook hardop nadenkt waar die nieuwe "politieke 
bondgenoten" dan wel vandaan moeten komen: de liberale-socialen van de PvdA en de sociale
liberalen van de VVD. Ook die discussie hebben we eerder gevoerd. De PvdA pleitte jaren gele
den voor een fusie met D66, zoals de VVD dat recentelijk heeft gedaan. 

Ideologische onzekerheid 
Verrassend zijn die fusie-discussie~ niet. De PvdA was in die periode vooral druk op zoek 

naar zichzelf, zoals de VVD dat nu is . Van de PvdA bleef na het "afschudden van de ideorogi
sche veren" door Kok een politieke watercracker over: het vult, maar is compleet geur-en
smaakloos. Maar die ideologische onzekerheid verstop je liever achter de problemen van een 
ander -het krimpen van D66 in dit geval- dan dat je hardop vraagt wat je hier doet. Ook de 
VVD twijfelt aan zichzelf en lijkt idelologisch op drift, gekenmerkt door redelijk conservatieve 

D66: is de laatste jaren al 

inpolderend 'verkruimeld' 

" trekjes die steeds opborrelen 
aan de rechterkant van haar 
gedachtegoed. Een groeiende 
groep VVD'ers vindt dat indivi
duele vrijheid prima is , maar . 
dan wel op hun manier. Voor 
hen is liberalisme een doel voor" 
een betere samenleving, terwijl 

het liberalisme van D66 meer een beter individu door persoonlijke groei op het oog heeft. 
Nuanceverschil vinden ze ook bij de VVD. Of "althans, vonden ze, want sinds de Oplaten, de 
Aptroten, de Zalmen en de Georgen van Gendt in Rotterdam tot gedachtengoedvertolkers van 
de VVD zijn verheven, raakt de meer individugerichte VVD zachtjes aan vervreemd van de 
partij. En juist die groep voelt de ideologische onzekerheid, wat haar de woorden 'fusie' in de 
mond legt. 

Verdwijnend geluid 
En nu is. het eruit: D66 kent óók ideologische onzekerheid. Toonaangevend hiervoor is de 

steeds weer oplaaiende discussie over de kabinetsdeelname door de partij. Zowel de voors en 
tegens zijn steeds luidruchtiger te horen, opzeggingen van leden"halen met bombarie de pers . 
Daar bovenop stelt de Haagse fractie ?=ich veelal reactief op in maatschappelijke discussies. 
Eigengeluid wordt vooral bemeten op de reacties van andere partijen; "we zijn links omdat 
zij ... ", "we zijn liberaal omdat zij .. " Ideologisch stevig in de schoenen is anders, maar wat wil 
je: de discussie om het ideologische gedachtegoed te ontwikkelen is uit het oogpunt van prag
matisme jarenlang niet gevoerd. 
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STEMT D66 BINNENKORT OVER HAAR OPHEFFING? 

En zonder de ideologische discussie begint 
de fusiediscussie dan binnen D66. Laurens 
Jan Brinkhorst, als prominent vertegenwoor
diger van de liberale stroming die D66 
inhoudt, beseft als geen ander dat D66 nooit 
een doel op zich is geweest. Hij snapt ook 
dat .het in de eerste instantie gaat om datge
ne waar D66 voor staat: een wereld waar 
door vrijheid iedereen de kans krijgt om er 
beter van te worden. En dat is de politieke 
stroming die D66 vertegenwoordigt. Hoort te 
vertegenwoordigen, want ze is de laatste 
jaren al inpolderend 'verkruimeld' over de 
paarse partijen. En zodoende is het' onduide
lijk geworden waar D66 voor staat en zonder 
discussie daarover zal dat ook zo blijven. 

FOTO: D66 VOORLICHTING 

Het gevolg is alleen dat het sociaal-liberale 
geluid zo langzamerhand ook verdwijnt. Dat 
hoort niet. Dat mag niet. Ook D66-politici 
knokken voor een betere wereld, liefst met 
de huidige partij, want ze kent een groot 
aantal sterke politici en bestuurders. Maar 
als het moet, dan kan het ook zonder. Want 
als je je partij moet opofferen aan een betere 
wereld, dan is dat toch wel de moeite waard? 

De auteur is opleidingsadviseur bij [NG en is 
lid van het afdelingsbestuur van D66 
Rotterdam. Hij schreef dit artikel op persoon
lijke titel 


