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Partij of club? 
E en club is er voor de leden. Met de opkomst van Opschud

ding en democraten. nu is D66 definitief een club geworden, 
zoals is vastgesteld op de impulsconferentie in Arnhem (work
shop 5). Een publieke organisatie (b.v. bedrijf of politieke partij) 
is er voor het publiek en bestaat uit leden. Een politieke partij is 
er voor het bestuur van het land, legt uiteindelijk verantwoor
ding af aan de kiezer en wordt door hem afgerekend in stemmen. 
Ook onze huidige werkwijze ligt op het niveau van een club, met 
een galopperend amateurisme dat niet echt democratisch en 
zeker niet effectief is. 

Gezond verstand en vakkennis zeggen dat een partij moet vast
stellen wat ze de kiezer wil bieden, bijvoorbeeld een maatschap
pijvisie en het verbeteren van de werking van de democratie. 
Aangezien alle andere partijen zich ook democratisch noemen, 
moeten wij duidelijk maken waarin wij anders zijn. 
Op basis van een helder begrip van democratie moet D66 bepa
len waarin onze visie verschilt van de andere partijen en tot 
welke opstelling dat leidt in de politiek. Een uitgangspunt kan 
bijvoorbeeld zijn wat wij weten van de mens: een sociaal wezen 
begiftigd met het bewustzijn van zijn eigen ik. Democratie is het 
zoeken naar een evenwicht tussen beide tendenties, en sociaal
liberaal is een juiste titel voor dit streven. Wij kunnen dan 

bepaalde PvdA-standpunten afwijzen als miskenning van het 
individu en VVD-standpunten als geen recht doend aan zijn soci
aal aspect. 

Zonder een dergelijke visie betekent 'pragmatisme' en 'vooruit
strevend' voornamelijk het volgen van de laatste mode. In het 
begin van D66 was dat Pvd.A's spreiding van inkomen, kennis en 
macht. En nu ademen de 'uitgangspunten' een puur liberaal, 
individualistisch mensbeeld uit met hier en daar een tot niets 
verplichtende lippendienst aan het sociale aspect. 
D66 moet aan het werk. Er moeten werkgroepen komen die met 
de noodzakelijke discipline systematisch werken aan bovenge
noemde vragen, met medewerking van terzake kundigen (theorie 
en praktijk), ook van buiten de partij. Allereerst moet D66 het 
eens worden over een aantal basisbeginselen. Daarna moet D66 
op deze basis meer concrete zaken uitwerken. D66 zou er aparte 
websites voor kunnen openen. D66 moet eveneens nu al begin
nen met het einde van de keten: een pijplijn leggen en onderhou
den tussen partij en de kiezer, allereerst om te luisteren. Over 
vier jaar zijn wij dan een echte en nieuwe partij. • 

Peter Pappenheim, Maasdam. 

Wat Inaali.t nu het verschil? 
0 nze huidige ondertitel 'sociaal-liberaal' getuigt van een ont

hutsende geestelijke armoede die doet vermoeden dat de 
partij vandaag meer naar de negentiende eeuw terugkijkt dan wij 
bij onze start deden. Wij waren immers een beweging, een partij die 
in de jaren '60 zo vol vuur en elan begon ... Een partij vol beweging 
op jacht naar de nieuwe tijd. Wij waren tegenover het Nederland 
uit die dagen van meet af aan het redelijk alternatief, lang voordat 
deze woorden werden verheven tot verkiezingsleus. 
Lang heb ik gedacht dat een partij geen grondslag hoeft te hebben. 
Niet noodzakelijkerwijs. Tegenwoordig neig ik daar toch voorzich
tig toe, zij het dan dat wij er iets totaal anders mee bedoelen dan de 
oude grondslagpartij en. Want flexibiliteit die in het politieke bedrijf 
steeds vaker hard nodig is, mag niet worden gefrustreerd door een 
uitgepakte koffer vol eisen die steunen op een grondslag. Het richt
snoer van vandaag, sociaal-liberaal, kan echt niet, al begrijp ik heel 
goed wat ermee wordt bedoeld. Want het blijft een soort dogma, van 
welke kantje het ook bekijkt. Dat houdt in dat vraagstukken die op 
ons afkomen, steeds door de bril van het dogma gezien moeten wor
den. 

Wij maken ons breed voor "respect voor ieders persoonlijke eigen
heid", maar dan zonder het primaat van de portemonnee. Want dat 
primaat leidt vroeg of laat tot bevoordeling van de rijken en dat 
roept dan weer het ethisch gelijk van de achtergestelden op. Zo ko
men wij geen stap verder, wat het failliet van het dogma aantoont. 
Maak het verschil! Eén lettertje eraf1 Precies dat ene lettertje 
maakt het verschil tussen paternalistisch beter weten dan wie ook 
wat goed is voor het land, en de kiezers van Nederland uitdagen om 

zélf het verschil te maken door ons hun electoraal vertrouwen te 
schenken. Door dat ene lettertje 't' eraf te halen, laten wij weten dat 
de kiezer het voor het zeggen heeft en niet wij. De gebiedende wijs 
nodigt uit, daagt uit, roept op. Daarom lijkt het mij een goede leuze. 

De politieke zaak is het eigendom van de kiezer en niet van de geko
zene! Waar het ons om moet gaan, is de opening van geest die ons 
deze, onze, tijd doet verstaan en die publiekelijk bekend maakt dat 
wij worstelen met deze tijd en met de vragen die deze tijd oproept, 
net zo hard als de laatste kiesgerechtigde daarmee worstelt. Waar 
het ons om moet gaan, is dat alleen via de weg van de communicatie 
een levensvatbare toekomst kan worden opgebouwd. 
Wij zullen daarbij wel nauwkeurig trouw moeten zijn aan onze eigen 
grondslag. Want die is er wel degelijk, al noemen wij die niet zo. Ik 
denk dat wij kunnen volhouden dat ook wij, net als socialisten en 
liberalen, kinderen van de Verlichting en de Franse Revolutie zijn. 
Onze grondslag is de autonomie van de mens, zijn verregaande zelf
beschikking. Een verregaande zelfbeschikking, want een totale 
zelfbeschikking kunnen wij niet ten einde toe volhouden. Mogen 
wij misschien ook niet, vanuit morele opvattingen die wij ontlenen 
aan religie en humanisme. Wij vinden het immers belangrijk dat de 
mensen niet voor zichzelf alleen leven, maar dat zij bewuste deel
nemers in een samenleving zijn. Daarin zit niet voor niets de 
woordcombinatie van 'samen leven'. Vroeg of laat zou een totale 
zelfbeschikking de sociale cohesie in ons land ontmantelen en zou 
de verzwakte mens onder het geweld van de sterkere mens verplet
terd worden. • 

G. H. Baudet 
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