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De liberale partij 
D 66 is indertijd opgericht als een democratische partij, als 

een liberale partij en met een serieuze belangstelling voor 
het milieu. Dat was in een tijd dat andere politieke partijen geen 
of nauwelijks belangstelling hadden voor het milieu. Mogelijk 
hierdoor heeft D66 naast mensen die zich aangetrokken voelden 
door de democratische en liberale uitgangspunten en idealen van 
D66, ook leden en aanhangers gekregen uit milieugroeperingen. 
Daarnaast meenden ook autohaters en fietsfanaten zich onder de 
vlag van D66 te moeten scharen, zonder de democratische en 
liberale uitgangspunten van D66 te onderschrijven. Hierdoor is 
er een groep leden, aanhangers en kiezers ontstaan die sterk van 
elkaar verschillende idealen hebben, met alle problemen van
dien. 
Er zijn (potentiële) kiezers die schrikken van anti-liberale uit
spraken die soms namens D66 naar buiten komen, en daarom 
niet of niet meer op D66 stemmen. Anderzijds zijn er mensen die 
op dat soort uitspraken afkomen en teleurgesteld worden omdat 
ze geen resultaten zien, en daarom ook niet meer op D66 stem
men. Er worden in beide richtingen verwachtingen gewekt, die 
niet gerealiseerd worden. Het gevolg is dat de kiezer zich 
afvraagt: waar staat D66 voor? Dit is een probleem dat al vele 
jaren bestaat. 

Ik ben van mening dat er een keuze gemaakt moet worden, dat 
het niet mogelijk is een partij te zijn die zulke tegenstrijdige 
idealen nastreeft. Naar mijn mening moet teruggekeerd worden 
naar de oorspronkelijke uitgangspunten en idealen: democra
tisch, liberaal en met een serieuze belangstelling voor het milieu. 
Anderzijds behoort D66 afstand te nemen van anti-liberale doel
stellingen. 
Richting milieugroeperingen moet naar mijn mening D66 
belangstelling tonen. Indien daarvoor aanleiding is, kan D66 
blijk geven van sympathie, maar moet daarbij wel duidelijk 
maken geen verlengstuk te zijn van die groeperingen. 

Door een dergelijke keuze zou D66 veel aan duidelijkheid win
nen. Juist nu de VVD zich in conservatieve richting profileert, 
zou D66 zich kunnen presenteren als de liberale partij van 
Nederland. 
Als D66 dan ook nog de democratische idealen met meer 
inspraak voor de leden en kiezers, een directere vorm van demo
cratie, naar voren brengt, denk ik dat D66 een nieuwe periode 
van groei tegemoet kan zien. + 

Robert Boekman, Apeldoorn. 

Van aanbod naar vraag .... 

H et is een understatement dat het politieke klimaat dit jaar 
drastisch is gewijzigd en daardoor D66 opnieuw haar koers 

moet bepalen. Voorwaar, een lastige opgave die een omslag in den
ken verlangt. Het landelijk bestuur heeft met koele hoofden en de 
vuist0es) op tafel daartoe een aanzet proberen te geven. Maar 
helaas, de omslag in denken heeft nog niet plaatsgevonden, het 
lijkt dus meer op oude wijn in nieuwe zakken. 

Wij vragen nog te veel met ons mee te denken, terwijl eigenlijk door 

We moeten de boer op 

ons met de burger meegedacht moet worden. Ook geloof ik niet dat 
een wetenschappelijk bureau de politiek-maatschappelijke agenda 
moet gaan bepalen; de maatschappij bepaalt de agenda en het 
wetenschappelijk bureau mag daaraan vorm geven. Aanpassingen 
in de interne (partij)structuren hebben slechts een cosmetisch 
effect en leiden tot schijnverbeteringen. Gewoon de taak uitvoeren 
waarvoor de medewerking is toegezegd en daarbij minder gericht
heid op het al dan niet maken van een politieke carrière. 

Maar waar het om gaat is dat wij een product hebben, 
waarvoor slechts een bescheiden markt is. We kunnen 
dan tot in den treure doorgaan met blijven zeggen dat 
het een kwalitatiefhoogstaand product is en dat de ver
pakking zo nu en dan eens aangepast moet worden, 
maar dan zullen we toch eens moeten gaan nadenken of 
gelijk krijgen toch iets prettiger aanvoelt dan gelijkheb
ben. We zullen dus zogezegd de boer op moeten en 
nagaan wat de markt c.q. de maatschappij verlangt. We 
moeten van de vraagzijde uitgaan en daar ons program
ma op schrijven. 

Ik zou aan onze volksvertegenwoordigers willen meege
ven: laat de prioriteiten niet langer bepalen door de 
media en kies een eigen weg en probeer alles in het werk 
te stellen om de onzichtbare macht van de ambtenaren 
drastisch in te perken. + 

Ben Jager, Sint Michielsgestel 
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