
E 
T H E M A 

Waaront D66 

V erstamlig beleid is minder dan ooit een garantie voor elec
toraal succes. De stembusstrijd wordt steeds meer beslist 

door weinig politici die veel op televisie verschijnen. Door de slij
tage van ideologieën is het percentage zwevende kiezers sterk 
toegenomen. De strijd om hun gunst komt vooral neer op het 
mobiliseren van ontevredenen, omdat die immers het meest ge
neigd zijn van partij te verwisselen. Niet alleen in Nederland, 
maar in heel Europa zorgen mediagenieke populisten voor poli
tieke omwentelingen. 

Wie regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen ':l'ordt al snel 
in de verdediging gedrongen. De moeilijkst oplosbare problemen 
zijn de makkelijkste schietschijven voor de oppositie. Opmerke
lijk genoeg gaat het in veel Europese landen om dezelfde onder
werpen: groeiende criminaliteit, verloedering van de steden, mis
lukte integratie, vastlopend verkeer en wachtlijsten in de gezond
heidszorg. Bij ons kwamen de kiezers er pas na het veelvuldig 
TV-optreden van Fortuyn achter dat zij zeer ontevreden waren 
over Paars, waarvoor tot dan toe brede steun bestond. 
Maar niet voor D66, nota bene de grondlegger van Paars. Het 
risico van verlies aan kiezersgunst zat er vanaf het begin in.1 

Kregen PvdA en VVD het met elkaar aan de stok, dan was voor 
D66 de ondankbare, want onzichtbare brugfunctie weggelegd. En 
bij succesvolle samenwerking tussen liberalen en socialisten zou 
D66 het stempel 'overbodig' krijgen. De praktijk was een menge
ling, met alle gevolgen vandien. D66 bracht Paars tot stand om 
het CDA zijn vanzelfsprekende machtspositie te ontnemen, maar 
vooral ook vanwege de diep-Democratische overtuiging dat soci
aal-democratie en liberalisme elkaar niet uitsluiten. Dit raakt 
aan onze bestaansreden en is basis voor onze toekomstvisies. 
De discussie hierover is weer opgelaaid toen de beschadiging van 
Paars vooral D66 trof. Hoewel de partij al36 jaar oud is, ziet men 
haar blijkbaar nog steeds als een ongrijpbare indringer in de 
gevestigde orde. Haar wordt beginselloosheid en onduidelijk 
pragmatisme verweten, en een stijl die tegenwoordig bovendien 
ver af lijkt te staan van de tijdgeest. In een politiek klimaat van 
verruwing en versimpeling valt voor een genuanceerd geluid wei
nig electorale eer te behalen. Maar dit versimpelde beeld van D66 
behoeft zelf hoognodig nuancering. Elke herstelstrategie moet 
immers uitgaan van de fundamentele vraag waar het D66 om te 
doen is en waarom zij dat beter kan dan andere partijen. 

Grondwaarden 

D66 is allesbehalve beginselloos. Anders dan andere partijen ziet 
zij de grondwaarden vrijheid, gelijkheid en broederschap als een 
onverbrekelijk geheel: het ABC van D66. Weegt voor de VVD de 
individuele vrijheid het zwaarst, in de PvdA-traditie is dat de ge
lijkheid en voor het CDA de Christelijke broederschap. Democra
ten vinden deze waarden ten principale allemaal even belangrijk. 
Conservatief-liberalen willen minimale sturing door de staat en 
maximale ruimte voor de markt. Socialisten hechten van oudsher 
juist aan staatsingrijpen ter voorkoming van de onrechtvaardig
heden van de markt. D66 vindt dat de overheid het individu in 
staat moet stellen zich naar eigen inzichten te ontplooien. Dit 
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betekent een strenge scheiding tussen staat en persoonlijke 
levenssfeer en aanpakken van bureaucratisering en gebrekkige 
dienstverlening. Even belangrijk is actief overheidsoptreden voor 
sociaal kwetsbaren, slachtoffers van misdaden of discriminatie 
en voor wat waardevol is maar weerloos, zoals cultuur, milieu en 
dieren. Meer dan de socialisten hechten Democraten aan eigen 
initiatief en ondernemerschap. Meer dan de VVD komen zij op 
voor niet te kapitaliseren waarden. Anders dan bij het CDA is 
niet de bijbel richtsnoer voor politiek handelen maar gebleken 
maatschappelijke noodzaak. 
Onevenwichtigheden ontstaan als bepaalde belangen onevenre
dig aan bod komen in de politieke besluitvorming. Klassiek voor
beeld is de landbouw, waar subsidiebelangen van boeren mogen 
prevaleren boven belastingbetaler, consument, milieu, dierenwel
zijn en Derde Wereld. D66 dringt al heellang aan op drastische 
landbouwhervormingen maar stuit steeds op weerstand van 
CDA en VVD, die zich door de boerenlobby hebben laten inpak
ken. Evenzeer blijven hervormingen van WAO en ziektekosten
stelsel uit doordat de traditionele partijen in de klem zitten van 
belangenorganisaties. Ander voorbeeld zijn de files, een gevolg 
van doorgeschoten individuele vrijheid. De Democraten hebben 
impopulaire maatregelen niet geschuwd om de wildgroei van het 
autoverkeer tegen te gaan. 

Pragmatisme versus opportunisme 

D66's pragmatisme, doen wat nodig blijkt, gaat gepaard met een 
bijna dogmatische afkeer van opportunisme. Zo is de partij onver
anderd overtuigd van het grote belang van verdieping en verbre
ding van de EU en weigert mee te gaan met de populistische 
Euroscepsis waarmee de VVD kiezers wil winnen. Zalm kiest 
voor onbehoorlijk pragmatisme, getuige ook het wegkapen van 
een werkneemster (Hirsi Ali) bij de politieke concurrentie. 
Natuurlijk hebben ook de Democraten steken laten vallen. Uit 
innerlijke weerzin tegen repressie was eenzijdig de aandacht ge
richt op preventie en rechtsbescherming, waardoor tot voor enke
le jaren de aard van de groeiende criminaliteit werd onderschat. 
Maar anders dan andere partijen is D66 nooit tekortgeschoten 
uit ideologische blindheid of verstrengeling met gevestigde belan
gengroepen als werkgevers, vakbonden, kerken of omroepen. 
Dankzij deze onafhankelijkheid kan zij gemakkelijker maat
schappelijke wanverhoudingen onbevooroordeeld bestrijden. 
De kans op scheefgroei is kleiner naarmate het democratisch 
stelsel beter functioneert en de afstand tussen burger en bestuur 
kleiner is. Daarom zoekt D66 vanaf haar oprichting onophoude
lijk de democratische verdieping, wat veel meer omvat dan be
stuurlijke verkokering, referendum of gekozen burgemeester. De 
maatschappij verandert sneller dan ooit, dus ook het democra
tisch proces moet zich voortdurend aanpassen. Concreet betekent 
dit dat mensen in hun hoedanigheden van patiënt, consument, 
aandeelhouder of buurtbewoner in de relevante besluitvorming 
moeten meedoen. Ook directe raadpleging van burgers via elek
tronische media verdient ruime toepassing. 
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THEMA 

Broederschap 

Stonden de jaren zestig en zeventig in het naïeve teken van de 
maakbaarheid van de samenleving, de laatste twee decennia 
overheerst van de weeromstuit het ultra-liberale marktdenken. 
De staat moet terugtreden, liberalisering is het nieuwe dogma. In 
de trits vrijheid, gelijkheid en broederschap leggen de laatste 
twee het steeds meer af tegen de eerste. Ministers voor ontwik
kelingssamenwerking en milieu zijn afgeschaft. Wederom is de 
maatschappij uit balans. Individualisering en commercialisering 
zijn ver doorgeslagen. Sociale rechtvaardigheid is uit, brutale 
omgangsvormen zijn in. Lange verwaarlozing van 'broederschap' 
leidt nu tot een debat over normen en waarden, dat het CDA met 
een christelijke invulling naar zich toe probeert te trekken. D66 
moet hierover haar eigen vrijzinnige opvattingen uitdragen en 
kan daarmee electoraal terrein terugwinnen. 
Na de politieke inbraak van Fortuyn verzekeren gevestigde par
tijen zich tegen electorale schade met een drastische premiever
hoging op veiligheid. Het 'broederschap' of samenleven-element 
krijgt daarmee een eenzijdige invulling. Het pionierswerk van 
Integratieminister Van Boxtel wordt genegeerd. De jacht op LPF
zetels is geopend en van links tot rechts klinkt hetzelfde hoorn
geschal: meer naar burgers luisteren, strenger optreden, hogere 
straffen, meer toezicht, weg met de verloedering en onbeschoft
heid, betere opvoeding buitenshuis, ongewenste vreemdelingen 
snel opkrassen, anderen onmiddellijk Nederlands leren. Ook hier 
is de balans weer zoek, maar uit angst voor de kiezer durft nie
mand te wijzen op de complexiteit van de situatie. D66 moet dat 
wel doen en daarbij duidelijke principes formuleren. Laat 
Nederland tolerant blijven binnen de grenzen van onze bescha
ving. Aan de gelijkwaardigheid van seksen en het recht op keu
zes in de persoonlijke levenssfeer mag niet getornd worden. 
Integratie van minderheden kan niet samengaan met nieuwe 
verzuiling. De doorgeslagen individualisering en commercialise
ring bemoeilijken de aanpassing van nieuwkomers. Inburgering 
moet breed en intensief worden aangepakt. Veiligheid vergt een 
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alomvattende benadering waarin de bij
dragen van onderwijs, media, sociale in

stanties en justitie onmisbaar zijn. 

Achterhaalde ideologieën 

Door het nieuwe karakter van de proble
men bieden achterhaalde ideologieën geen 
oplossingen. De traditionele partijen glij
den af naar populisme en simplisme 
(VVD) of identiteitscrisis (PvdA).Dit ver
schijnsel doet zich in heel Europa voor. De 
sociaal-democratie verkeert in verwarring 
omdat haar traditionele achterban geen 
eenheid meer vormt maar onderling te
gengestelde belangen heeft: werkenden en 
werkzoekenden, oorspronkelijke bewo
ners van oude wijken en allochtonen, so
cialisten van de oude stempel en als mo
derne sociaal-democraten vermomde 
D66'ers. Het speelveld is vrij voor rechts 
en vooral mediagenieke simplisten maken 
daar dankbaar gebruik van. Deze nieuwe 
situatie vergt een duidelijk tegenwicht 

van partijen die geen eenzijdig ideologische ballast hebben maar 
wel duidelijke beginselen.Ook de Europa overstijgende proble
men van mondialisering kunnen niet opgelost worden met tradi
tionele ideologieën. Vrijmaking van de wereldhandel is noodza
kelijk, protectionisme moet verdwijnen. Europa beschermt de 
eigen boeren ten koste van hun straatarme collega's in de Derde 
Wereld. Tegelijkertijd dreigt het gevaar van een snelle overlibe
ralisering. Het fuserende en corrumperende (Enron) internatio
nale bedrijfsleven belemmert de vrije en eerlijke concurrentie in 
het Westen, maar zeker ook in kwetsbare ontwikkelingslanden. 
Ook hier is het evenwicht zoek en is het hoog tijd voor een D66-
formule. 

Daarom D66 

Maatschappelijke scheefgroei ontstaat door behoudend beleid: de 
onwil om tijdig veranderingen door te voeren. Het oude conser
vatisme van links en het nieuwe van rechts werken uiteindelijk 
radicalisme in de hand. Slechts de bereidheid tot voortdurende 
aanpassingen kan de noodzaak tot drastisch ingrijpen voorko
men. Daarom is D66 ten principale een gematigde, verande
ringsgezinde partij. Het Paarse avontuur ging ten koste van haar 
eigen profilering. Die kan zij nu herstellen door omzetting van de 
oprechte verontwaardiging over nieuwe maatschappelijke 
scheefgroei in duidelijke oplossingen. Verstandig beleid hoeft ver
kiezingssucces natuurlijk niet uit te sluiten. Het wordt hoog tijd 
voor een redelijk alternatief. • 

Bob van den Bos, Najaarscongres Zwolle 

Noten 

1. Achteraf is het makkelijk praten, maar de schrijver van dit 

artikel heeft de partij al in de jaren tachtig op dit risico gewezen 
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