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Quo vadis? 
W aarheen gaat gij? De vraag die iedere burger bezig houdt 

als hij over zijn eigen toekomst nadenkt. Wat wil ik? Is 
het haalbaar? Durf ik het? Laat ik alles bij het oude? Vragen die 
er automatisch op volgen. Ook de redactie van Idee zit (net als u?) 
met deze vragen. Zij nodigde de leden van D66 uit om hun "nieu
we idealen en ideeën die kenmerkend zouden moeten zijn voor 
D66" op schrift te stellen. "Draag die onderwerpen aan, waarvan 
jij vindt dat ze de identiteit van D66 van morgen moeten bepa
len!", luidde de laatste regel van hun literaire uitnodiging. Hoe 
herkenbaar is de vraag die hier achterschuilt. 

Menig student die gezakt is voor zijn eindexamen denkt ook na 
over zijn 'weg'. Ook dan komen de vragen op "wil ik iets anders?", 
"heb ik de verkeerde richting gekozen?". Enkelen kiezen daarop 
dan ook voor een andere richting, voor een andere opleiding. 
Sommigen gaan voor een hernieuwde poging. Welnu, dat laatste 
zou D66 naar mijn mening moeten doen. Nieuwe idealen en 
ideeën, een andere identiteit zijn geen tastbare begrippen. Als je 
daarnaar zoekt, moet je jezelf veel eerder de vraag stellen of je 
wel bij de juiste politieke groep bent aangesloten. Nee, het ant
woord op de vraag "Waarheen gaat gij?" is niet zo moeilijk voor 
D66. De richting en identiteit van deze partij is op mijn (en uw?) 
lijf geschreven. Wat er wel dient te veranderen is de wijze waar
op D66 haar idealen, ideeën en identiteit uitdraagt. 

Uit de verkiezingsuitslag van 15 mei valt te concluderen dat de 
'vernieuwing' die de Nederlandse burger zocht, niet uit de D66-
koker is gekomen doch gevonden werd bij de LPF. Het vernieu
wende karakter van D66 is dus niet goed voor de dag gekomen. 

Deze redenatie wordt versterkt door de uitslag van de stemad
viessites op het internet. D66 zou volgens het percentage aan gege
ven stemadviezen goed zijn voor ongeveer 20 Kamerzetels. Dat 
houdt in dat een enorme veel kiezers wel de ideeën en idealen van 
D66 ondersteunen, doch zich niet in de partij herkennen. Juist 
daar dient D66 zich naar mijn mening te hervormen. 
Al jaren pleit ik binnen de partij voor een duidelijk andere uit
straling. D66 heeft de kracht van uitermate veel kennis in haar 
ledenbestand. Deze kracht is echter ook haar grootste zwakte. De 
academische benaderingswijze van politieke thema's is slechts 
voor een kleine groep burgers te begrijpen. En daar wringt vol
gens mij de schoen. Het zou voor D66 een uitdaging moeten zijn 
om die groep kiezers die D66 wel steunen maar niet 'verstaan' te 
bereiken. 
In de jaren dat ik me inspan binnen onze partij ben ik geregeld 
leden tegengekomen die niet academisch geschoold zijn en des
ondanks lid zijn geworden van onze partij. Gewoon omdat ze hun 
gezonde verstand gebruiken. Ik gebruik bewust het woord 'des
ondanks', omdat het voor mij zo ook aanvoelde. Juist deze leden 
zijn van onschatbare waarde vanwege hun 'kunde' om in ver
staanbaar, begrijpelijk Nederlands te zeggen waar D66 voor 
staat. Deze leden kunnen D66 helpen om van haar 'bolleboos'
imago af te komen. Een imago dat deze partij belemmert in haar 
mogelijkheden. En dat laatste is zo te betreuren, omdat de 
idealen, ideeën en identiteit van D66 domweg goed zijn voor 
Nederland en haar inwoners. Willen we 7 of20 Kamerzetels, dat 
is de eigenlijke vraag. + 

André van Wanrooij, Roosendaal 

Beste denlocraten 
W aarheen gaat gij? Gij?! Zo hoogdravend? Jazeker, wie voor 

een duurzame toekomst kiest, kiest een nodig en nobel stre
ven. Want wat anders nog dan een duurzame toekomst had je die 
arme Dresdenaren moeten voorhouden, toen hun cultuurschatten 
onder metersdiep rivierwater verdwenen. Welke ideeën houd je dan 
nog hoog, zonder in bekeringsdrift te vallen? 
Mijn idee is eenvoudig. Mensen moeten zelfkunnen kiezen voor een 
duurzame toekomst. Het gaat me daarbij om bewustwording en 
vooral om transparantie, om de juiste productinformatie. Je moet 
kunnen zien in hoeverre een product uit je eigen regio komt. Het 
scheelt files en het verzekert de regionale economie van behoud van 
werk. Het sluit ook aan bij de Duitse roep om een regionale land
bouwontwikkeling -die Agrarwende. Maar waarom zou ik mijn 
goudrenet niet op een fiets van IJmuidens Corusstaal consumeren, 
samen met een dame die in dezelfde fabriek werkt. Sterker nog, 
met die fiets steun ik onze duurzame liefde, zij een inkomen, dus zij 
betaalt het Haarlemse gerstenat die avond. 
Nogmaals, een regionale economische ontwikkeling is een bekend 
helder idee, maar het gaat mij hier dus vooral om heldere produc
tinformatie. Ik wil als consument kunnen helpen bij de regionale 
ontwikkeling. En in de WTO-wereld van vandaag kom je er niet 
met zoiets als een regio-economie progressief afbekken. Informatie 
echter is vrij. De mensen zouden vrijelijk als consument voor hun 

regio moeten kunnen kiezen. Niet de hand van god, maar de hand
jes van god kunnen zorgen voor een duurzame allocatie der aardse 
goederen. 
Ik stel een regionale standaard voor. Een geografisch adres met 
daaraan gekoppeld een maat die aangeeft in hoeverre de producent 
zijn product in de regio en door de regio laat fabriceren. Een atlas 
erbij en dan is het een kwestie van samen met de kleintjes een 
keuze maken. Tegen die tijd weten ze wel hoe wolkbreuken verme
nigvuldigen. 
Natuurlijk moet ik die Dresdenaren er mijn Ivanhoe peddelpower 
bij aanbieden, want die regionale standaard van mij gaat vooral 
over de lange termijn. Het gaat me niet om katalysators en warm
tekrachtinstallaties, omdat ik ervan uit ga dat de wereld voor die 
middelen toch wel zal kiezen. Ik geefhet echter een kans dat men 
tegen die tijd -in een 'ideale' Kyoto-wereld- zich zal realiseren dat 
lapmiddelen niet genoeg zijn en een duurzaam gealloceerde econo
mie ter dienste van de gemeenschap allang nodig was. 
Transparantie, bewustwording en kiezen. Dat is toch democratie? 
Alleen een doelbewust doorgevoerde democratie kan waken over de 
economie. Doelbewust moet bijvoorbeeld een Regionale Standaard 
als een door een ieder te kiezen voorzorgsprincipe. + 

Hans Kruisselbrink, IJmuiden. 
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