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De toekomst van de vrijzinnige democratie 

I n reactie op de spectaculaire verkiezingsuitslag in 2002 is 
van diverse kanten de vraag opgeworpen of er voor PvdA en 

D66 als zelfstandige partijen nog wel een toekomst bestaat. Een 
dag na de meest recente verkiezingen liet Boris van der Ham in 
een televisie-interview weten dat hij zich wil inzetten voor het 
bundelen van progressieve krachten binnen zowel D66 als PvdA, 
VVD en GroenLinks, om gezamenlijk een beweging te vormen, 
die tegenwicht kan bieden tegen de conservatieve krachten die 
worden vertegenwoordigd door CDA, LPF en (deels) de VVD. 

Zal de geschiedenis zich herhalen en opnieuw een progressieve 
samenwerking ontstaan? En zal dit de aanzet zijn voor de vor
ming van een tweepartijenstelsel, waarin een progressiefblok en 
een conservatief blok de dienst uitmaken? Eén ding is zeker: in 
een dergelijk progressief samenwerkingsverband zal voor D66 
geen zelfstandige rol meer zijn weggelegd. In dit scenario zal 
D66, evenals GroenLinks, opgaan in een grote Progressieve 
Volkspartij-nieuwe stijl, een veredelde PvdA. 
Het is echter zeer de vraag of het zo ver zal komen. Ten onrechte 
wordt ervan uitgegaan dat sociaal-liberalen en vrijzinnig-demo
craten uit D66 zonder meer op één hoop gegooid kunnen worden 
met de sociaal-democraten van de PvdA, de links-progressieve 
fusiepartij GroenLinks en links-georiënteerde liberalen uit de 
VVD. Juist hierom wilde D66 in het verleden niet kiezen voor eti
ketten, omdat die slechts verwarrend zouden zijn. 

De urge lo vole moet te•·ttg 

De opkomst van de LPF heeft de VVD tot een 'ruk naar rechts' 
gedwongen. Een conservatief-liberale VVD biedt zonder meer 
kansen voor het links-liberale D66. D66 heeft zich onder leiding 
van De Graaf in toenemende mate geprofileerd als progressief
denkende liberale partij. Individuele vrijheid, de mogelijkheid 
van burgers om zelf hun keuzen te maken, wordt door De Graaf 
nadrukkelijk op de voorgrond geplaatst. Daarmee wordt een 
lange D66-traditie voortgezet. 
Individuele keuzevrijheid is leidend geweest in vele standpunt
bepalingen van de partij, of het nu ging om abortus, euthanasie, 
homohuwelijk of staatsrechtelijke hervorming. D66 is altijd van 
mening geweest dat niet staat, kerk of partij de keuzen voor de 
burgers moest bepalen, maar de burger zèlf. De overheid dient 

8 

hiervoor de kaders te creëren. D66 is daarmee een echte liberale 
partij. Een positie die de partij echter nauwelijks durft te claimen 
en misschien is dat ook maar beter. D66 zou zich beter kunnen 
beroepen op haar wortels in het vrijzinnig-democratische gedach
tegoed. 

Mijns inziens vervult D66 sinds 1966 de rol die de Vrijzinnig De
mocratische Bond tussen 1901 en 1946 vervulde, namelijk een 
van de politieke partijen die de hoofdstromingen in de Neder
landse politiek (socialisme, liberalisme en confessionalisme) ver
tegenwoordigen en afkerig van dogmatische ideologische politiek. 
Met uitzondering van de periode 1946-1966 is er gedurende de 
hele twintigste eeuw een partij geweest die het vrijzinnig-demo
cratisch gedachtegoed in Nederland heeft vertegenwoordigd. In 
deze traditie hoort D66 geplaatst te worden. 
Wil D66 ook in de toekomst een alternatie( blijven vormen voor 
de grote politieke stromingen dan, is een expliciet beroep op haar 
liberale, of beter vrijzinnig-democratische wortels noodzakelijk. 
Het gedachtegoed van D66 kan de basis vormen voor een bunde
ling van vrijzinnig-democraten, waarbij linkse VVD' ers en recht
se PvdA'ers zich aansluiten. Een dergelijke bundeling van krach
ten dient echter niet onder het mom van progressief versus con
servatief te worden gevormd, maar als vrijzinnig-democratisch 
alternatiefvoor het conservatisme. Tussen conservatiefrechts en 
progressieflinks ontstaat dan een groepering die vergelijkbaar is 
met de Britse Liberal Dernocrats en de Duitse FDP. 
Op basis van ervaringen in het verleden kan de vraag worden 
opgeworpen of D66 wel in staat is om als basis van een dergelij
ke concentratie te fungeren. De kans dat D66 ooit groot genoeg 
zal zijn om eigenstandig een doorbraak te bewerkstelligen (denk 
aan 1994) lijkt nu verder weg dan ooit. Opnieuw lijkt een bewe
ging die dwars door de bestaande partijen loopt de oplossing. Een 
vrijzinnig-democratische variant op de conservatieve Edmond 
Burkestichting zou een begin kunnen zijn. 

D66 staat voor de moeilijke opdracht om op een nieuwe en ver
nieuwende manier vorm te geven aan de toekomst van het vrij
zinnig-democratische gedachtegoed. Mensen moeten zich weer 
tot D66 aangetrokken voelen. Een aantal van de voorstellen died
oor het Landelijk Bestuur in het pamflet Het hoofd koel, maar de 
vuist op tafel zijn gedaan, zal hier naar mijn verwachting aan bij
dragen. Maar het zal niet genoeg zijn. D66 zal zich nadrukkelijk 
moeten profileren. Ze zal moeten laten zien dat ze nog wel dege
lijk een vooruitstrevende partij is en geen voorbijgestreefde par
tij . Een kritische partij met een eigen mening, in plaats van een 
partij die zich als niet-relevant laat wegzetten. Een assertieve 
partij, proactief in plaats van reactief. De partijleiding dient zich 
die binnen de partij breed gevoelde behoefte aan te trekken. De 
komende maanden zal moeten blijken of de huidige partijleiding 
in staat is die vuist te tonen. De urge to vote moet bij de voorma
lig D66-kiezers terug. Anders komt er een moment dat D66 niet 
meer zelf hoeft na te denken over de vraag of de partij nog wel 
bestaansrecht heeft; dat bepalen de kiezers dan wel. + 

Menno van der Land, Leiden 
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