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PERSPECTIEF 

D66 behoeft update 
Sociaal-democraten, christen-democraten en liberalen kunnen nog steeds uit een ide
ologie putten en daarmee kiezers binden of aantrekken. Dat lukt D66 onvoldoende. 
Met een neus voor de toekomst moeten we daarom op zoek gaan naar sociaal-libera
Ie standpunten die breder aanspreken en best controversieel mogen zijn. Jaap van der 
Haar, professional in de verslaafdenzorg, beoordeelt vanuit dit perspectief het pleidooi 
van Boris Bouricius hiervoor en twee algemenere onderwerpen. 

B ouricius heeft gelijk. Recente on
derzoeken hebben aangetoond 
dat ondanks, of wellicht juist 

do o r Jaap van der Haar Er zijn in mijn ogen meer gebieden waar 
duidelijke standpunten ertoe kunnen bij-

dankzij het Nederlandse gedoogbeleid de consumptie afneemt van 
alle legale en illegale stoffen waarbij gewenning snel optreedt. Dit 
van oorsprong Nederlandse beleid heeft ook andere landen beïn
vloed; Zwitserland heeft Nederland zelfs ingehaald met de goede 
resultaten die dit land sinds enige jaren boekt met heroïnevers
trekking. Momenteel worden wetsvoorstellen behandeld die pro
ductie en handel in cannabis reguleren, alsmede consumptie van 
andere drugs en het recht op zorg van het individu dat in proble
men komt. Met name dit laatste vind ik erg belangrijk. Maar de 
legalisatiediscussie stoelt meestal niet op wetenschappelijke gege
vens en effectanalyse, maar op persoonlijke (voor)oordelen. 
Bouricius' standpunt kan zo weer tegenreacties oproepen van 
mensen die op basis van andere bronnen aantonen dat legalisatie 
juist tot culturele ontworteling leidt. Zo komen we er nooit uit. 

Recht op roes 

Bij alle wetgeving rond illegale stoffen is het duidelijk dat we ons 
bezighouden met niet meer dan één miljoen consumenten van wie 
(net als bij alcohol) hooguit vier tot vijf procent probleemgebruiker 
is. De maatregelen staan dus in geen verhouding tot de proble
men. Daaruit kunnen we afleiden dat er andere, en wel ideologi
sche drijfveren in het spel zijn. Het is dan ook terecht dat D66, 
juist vanuit haar liberale grondhouding, streeft naar zelfregule
ring. Zeker als we ons bedenken dat deze zelfregulering zich in 
Nederland al bewezen heeft. Maar ook D66 kan niet voorbijgaan 
aan haar sociale uitgangspunten. Dat houdt in dat 'het recht op 
roes' vergezeld moet gaan van het recht op zorg voor wie slacht
offer dreigt te worden van die vrijheid. Bij alcoholgebruikers is dit 
allang het geval. Steeds meer wordt onderkend dat verslaving een 
onderdeel vormt van een post-traumatisch stress-syndroom. Met 
een duidelijke stellingname voor een ordelijke buitenwerkingstel
ling van de Opiumwet kan D66 dus een duidelijk signaal afgeven 
naar de kiezers. Een voorbeeld van een concreet standpunt vanuit 
sociaal-liberaal denken. 

Jaap van der Haar is directeur van Arta, een landelijk werkend circuit voor 
hulpverlenillg bij vers laving, hij is billnen GGZ Nederland portefeuillehouder 
'Verslaafdenzorg' en 'Multiculturele Gezondheidszorg' en lid van de werkgroep 
'Medicamenteuze Interventies bij Versla.ving' van de Nederlandse 
Gezondheidsraad. 
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dragen om het politieke profiel van D66 
weer scherp te krijgen. De ethiek van de 21ste eeuw is een enorm 
onderwerp, waarover vele boeken zullen worden volgeschreven. 
Wanneer we denken aan al de problemen die de moderne celbiolo
gie opwerpt, zoals de mogelijkheden om DNA te manipuleren, 
staat wel vast dat de oude religies en moderne ideologieën daarop 
geen pasklare antwoorden geven. Dat kunnen zij ook niet, omdat 
zij geconcipiëerd werden in tijden waarin dergelijke mogelijkhe
den nooit vertoond en zelfs volstrekt ondenkbaar waren. Maar de 
individualiserende wereld moet op dit gebied een kader voor geïn
dividualiseerde ethiek ontwikkelen. Een bijdrage kan zijn de ethi
sche discussie te helpen aanjagen en haar plek te bieden. 

Gekozen burgemeester 

Ook de opvattingen omtrent de vernieuwing van de democatie (re
ferenda, de gekozen burgemeester) zijn bij D66 een beetje in 1966 
blijven steken. We profileren ons nog wel in het regeerakkoord 
met het referendum, maar we zouden verdere stappen kunnen 
zetten. Ik slaak een kreet: D66 zou moeten staan voor een gelei
delijke afbouw van de parlementaire democratie en de opbouw 
van een wekelijkse elektronische volksraadpleging. Die raadple
ging kan plaatsvinden na een kort tv-debat rond een te behande
len thema tussen de leden van de Raad van Bestuur van 
Nederland BV, waarvan alle volwassen Nederlanders stemgerech
tigd aandeelhouder zijn. Toegegeven: dit gaat erg ver, maar het 
streven in die richting kan tot een duidelijk profiel bijdragen. 

D66 heeft altijd gestaan voor besluitvorming die niet alleen prag
matisch maar ook ethisch weloverwogen is. Een voortrekkersrol 
lijkt dus een belangrijke bijdrage tot verdere profilering. Zonder 
ons in ideologie te verliezen, kan een herkenbaar politiek profiel 
gevonden worden door het pragmatische, maar ethisch welover
wogen gedachtegoed van D66 een update te geven met een door
vertaling naar sociaal-liberale visies op dergelijke vraagstukken 
van onze tijd: bewustzijn, beïnvloeding, democratie en ethiek . • 
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