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Huinan-centered politiek 

W ie kent de emoties van het electoraat? Ze zijn verborgen, 
maar tegelijkertijd een enorm sterke drive achter acties, 

hetzij qua stemgedrag, hetzij extra-parlementair. Maar juist die 
verborgen emoties kunnen leiden tot apathie, achterdocht tegen 
'de politiek' en wegblijven bij verkiezingen. 

De kleine groep actieve politici kan onmogelijk alle sentimenten 
onder 'het volk' peilen. Ze is door tijdgebrek aangewezen op kran
ten en TV en een enkele keer plegen politici een werkbezoek. In 
Rotterdam worden daarentegen telefonische enquêtes gehouden, 
onder andere over de wijk Hoogvliet, waarbij gevraagd wordt 
naar opinies over maatschappelijke thema's. Dit soort enquêtes 
op locaal niveau kan nuttige informatie geven. 
Wij gebruiken in de huisartsgeneeskunde bijvoorbeeld een net
werk van 'peilstations' die wekelijks data doorgeven. Verspreid 
in de regio, gesampled naar sociale laag, stad-platteland en der
gelijke, komen zo gegevens boven die anders verborgen blijven. 

Is iets dergelijks ook voor D66 mogelijk? De vraagstelling moet 
dan wel zo open mogelijk zijn: "Wat leeft er onder de mensen in 
uw buurt?" Daarbij kunnen sentimenten blijken die nog nergens 
in de kranten of TV-programma's naar voren komen. Met de uit
komsten van deze peilstations kan het partijbestuur informatie 
in het belang van de politieke lijn selecteren. Dat betekent dat 
men regelmatig van focus moet wisselen, als gevolg van het tas
tenderwijs contact houden met de publieke opinie. Maar men kan 
dan tenminste keuzes maken. 
Ik vrees dat D66 anders toch blijft zitten in de hoek van de 'brave 
intellectuelenclub, die wel durft te zeggen wat ze vindt'. Dat is 
niet erg, je kunt niet iedereen tevreden stellen. Maar we kunnen 
wel opvallen doordat we eerder in de gaten hebben wat er in de 
samenleving speelt en dat knap onder woorden brengen. In de 
'post-Fortuyntijd' moet men mijns inziens kiezen voor een hu
man-centered en rechtvaardigheid-georiënteerde politiek. + 

Govert Dorrenboom, Rotterdam. 

Duurzaalll 66 
D 66, de partij van de bestuurlijke vernieuwing, is nu zelf aan 

vernieuwing toe. Ze was een partij met een frisse wind in 
een periode van een vastgeroeste politieke samenleving. Ze is nu 
verworden tot een club van aardige mensen met hier en daar ach
terhaalde trekken. D66 is nu een programmapartij zonder een tijd
loze basisideologie en dat breekt ons op. 

Veel van de programmapunten van vroeger zijn inmiddels verwe
zenlijkt, door anderen overgenomen of worden ook elders breed ter 
discussie gesteld. Het is verstandig om te stoppen met het bena
drukken van de zogenaamde kroonjuwelen. Het thema bestuurlijk 
vernieuwing is deels uitgewerkt en te smal als bindmiddel voor een 
partij. Iedereen weet wel dat het er uiteindelijk om gaat dat er inte
gere, bekwame bestuurders moeten worden benoemd en dat de 
manier van benoemen of kiezen er minder toe doet. Het benadruk
ken van een regeling om falende bestuurders snel te laten afvloei
en zonder een gouden handdruk, kan een optie zijn waardoor de po
litiek weer het vertrouwen krijgt van de burger. De burger wil poli
tieke rust in dit land en kunnen rekenen op het verwezenlijken van 
de beloften die zijn gedaan. Geen drang naar pluche of macht, geen 
gekonkel en achterkamerpolitiek maar vertrouwen. 

D66 heeft altijd het verwijt gekregen geen duidelijk politieke rich
ting te hebben. De begrippen sociaal en liberaal versterken die 
vaagheid, dat zijn tenslotte in principe strijdige begrippen. Het is 

nodig deze zogenaamde richtingloosheid een positieve waarde te 
geven. Maak duidelijk dat het noodzakelijk is om soms naar links 
uit te wijken en dan naar rechts, stil te staan, eventueel naar voren 
of zelfs naar achteren. 
D66 kan alzijdig zijn als dat maar duidelijk gemotiveerd wordt. 
Breng dit als een bijzondere kwaliteit naar buiten. De diversiteit 
van een politieke stellingname moet herkenbaar zijn. De burger 
moet het kunnen begrijpen. Het moet een herkenbare samenhang 
vertonen, consistent zijn en duurzame waarde in zich vertegen
woordigen. Het gaat erom de duurzaamheid van ons bestaan voor 
nu en voor onze komende generatie uit te dragen. Het programma 
van D66 zal inhoudelijk (D)uurzaamheid (66) moeten uitstralen. 
D66 zal nog sterker de jonge (heeft de toekomst) en oudere burger 
(heeft de ervaring) op diens verantwoordelijkheid moeten aanspre
ken. D66 moet zonder doemdenken aangeven dat vernieuwing van 
onze samenleving noodzakelijk is en dat D66 staat voor een duur
zame politiek die te vertrouwen is en zich inzet voor deze doelstel
ling. Duurzaam 66 voor een gezond milieu, goede gezondheid en 
zorg, tegen overbevolking, zonder grenzen, verantwoorde landbouw 
en veeteelt, tegen vervuiling, een veilige omgeving, een sociaal en 
maatschappelijk verantwoorde samenleving en dit alles door het 
uitdragen van een Duurzame 66 politiek. + 

D66-afdeling Schoonhoven 
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