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Democraten, 
 
In 1966 werd D66 opgericht door voorlopers en vernieuwers. Ze werden geleid door Hans 
van Mierlo, een katholieke journalist uit Breda die tegen wil en dank uitgroeide tot de 
Kennedy van de lage landen. 
 
Het is tien jaar geleden dat Van Mierlo voor het laatst op het congres van zijn partij kon zijn. 
Dat was hier. In deze zaal in het Chassé Theater. In zijn geliefde thuisstad. 
 
Hoewel ik niet kan zeggen hem echt te hebben gekend, mis ik zijn verschijning. Al was het 
maar vanwege zijn zachte G tussen al die harde g’s en rollende r’en vandaag in Breda. Ik zie 
de Amsterdamse delegatie nu de wenkbrauwen fronsen. Nee nee, Van Mierlo was geen 
Amsterdammer. Iets met de grachtengordel? Pech, jongens. Brabantser dan Van Mierlo 
wordt het niet. Maar wel fijn dat jullie vandaag de tocht naar dit verre oord buiten de ring 
hebben gemaakt. 
 
Tien jaar geleden hoorde Van Mierlo hier Alexander Pechtold zijn prioriteiten uiteenzetten. 
Hij schetste de hervormingsagenda van D66 op geheel Pechtoldiaanse wijze: aan de hand 
van een schilderij. Een nog niet abstracte Mondriaan, in dit geval. In de tien jaar erna, bracht 
hij onze partij weer naar de top. 
 
Waarde Alexander, vanaf vandaag mag jij je erelid van onze partij noemen. En dat is 
volkomen terecht. Je zit voor altijd in ons hart. Dankjewel! 
 
Democraten, het is 53 jaar geleden dat we begonnen aan ons krankzinnige avontuur. De 
traditionele, met ideologische veren getooide partijen, kregen een pragmatische beweging 
tegenover zich. Dat was toen heel vernieuwend. 
 
Het is precies dat pragmatisme dat mij naar D66 trok. Ik ben opgeleid als bestuurskundige. 
Mijn eerste grote werkliefde was ProRail. Daar kon ik mensen verbinden van Groningen tot 
Maastricht. Oplossingen vinden voor taaie problemen. Ook als daar wendbaarheid voor 
nodig was. 
 
Naast mijn werk vergroeide ik met de raadsfractie van D66 in Nijmegen. Stap voor stap 
leerde ik onze partij kennen.Als jong raadslid die het spel van de politiek van dichtbij 
ervaarde, ging ik redelijkheid en de oplossingsgerichtheid van onze partij nog meer 
waarderen. De wil om antwoord te geven op de vragen van nu, met de inzichten van nu. Dat 
is niet altijd makkelijk. 



 
De afgelopen jaren waren voor mij een oefening. Als beginnend Kamerlid was ik met name 
bezig met mijn eigen dossiers. Klimaat en democratie. Als fractievoorzitter werkte ik in mijn 
eerste jaar aan grote akkoorden. Dat was sleutelen, timmeren en schuren in de bloedhete 
machinekamer van de coalitiepolitiek. 
 
Maar dan heb je ook wat: 
 
1. Een generaal pardon voor honderden kinderen die hier thuis zijn.2. Na tien jaar stilstand 
eindelijk een pensioenakkoord.3. Een zomerakkoord waardoor werk gaat lonen.4. En als kers 
op de taart het eerste concrete klimaatplan van de wereld. 
 
Aan het begin van de rit heb ik me wel eens afgevraagd wat we in vredesnaam in deze 
coalitie te zoeken hadden. Dat is nu wel anders. 
 
We hebben onze rol gezocht én gevonden. Van alle coalitiepartijen waarderen onze kiezers 
de resultaten van dit kabinet het meest. Onze partij is stabiel, gretig, zelfbewust. Wij laten 
ons niet de wet voorschrijven. Wij zijn de progressieve motor van deze coalitie. 
 
Wij geven antwoord op de grote vragen, noemen de dingen bij naam die moeten gebeuren. 
Zonder schroom of kramp. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen de waarheid 
verdragen, als je als politicus eerlijk bent. 
 
Wij pleiten samen met GroenLinks voor een structurele oplossing voor het lerarentekort, 
omdat je nooit genoeg kunt investeren in de toekomst. Wij pleiten luidkeels voor de 
halvering van de veestapel, omdat de natuur anders sterft in stilte. Omdat wij een 
perspectief bieden met duurzame landbouw. En omdat het de enige weg is uit de 
stikstofcrisis die leidt naar het bouwen van huizen voor iedereen. Wij pleiten voor de wet 
Voltooid Leven, omdat je in dit land niet alleen waardig oud moet kunnen worden, maar ook 
waardig moet kunnen sterven. Wij pleiten voor betere ondersteuning van Kamerleden, 
omdat het huis van de parlementaire democratie instort zonder versterking van het 
fundament. 
 
En wij pleiten voor een tijdelijk vrouwenquotum, omdat meisjes zo vroeg als ze kunnen 
dromen ook zeker moeten weten dat ze alles kunnen bereiken. 
 
Wat ons scheidt van de vrienden op links is dat we aan het eind van een lange 
onderhandeling ook een akkoord sluiten. Dat lukt in deze coalitie tot nu toe aardig. Dit 
kabinet levert. En ja, dan kan het ook schuren. Dan knettert het op maandag in het 
coalitieoverleg of op vrijdag in de Trêveszaal. Slaat er ook wel eens iemand met een deur. 
 
We zijn vier totaal verschillende partijen. We komen allemaal op voor wat ons drijft, voor 
onze beloftes aan de kiezer. En zo hoort het ook. Anders zouden we geen knip voor onze 
neus waard zijn. 



 
D66’ers zijn redelijk, je kunt met ons praten, maar redelijk betekent niet altijd ‘rustig’. En 
soms is het zelfs onredelijk om alsmaar redelijk te blijven. Want er liggen nog altijd diepe 
problemen. Van het lerarentekort tot de ramp op de woningmarkt. En van de werkdruk in de 
wetenschap en de zorg tot de toegang tot het recht. 
 
De hele eer van het parlementaire ambacht—dat is wat ik het afgelopen jaar heb geleerd—is 
een horzel te zijn voor de zittende macht. Dat is onze rol. Wij blijven dus oppositie voeren 
vóór het kabinet. 
 
Maar ik daag dit kabinet vandaag ook uit: jullie zijn pas op de helft. Laat je niet in het 
defensief brengen. Laat daadkracht niet aankomen op uitspraken van de rechter. Laat je 
oren niet hangen naar de luidste toeter op het Malieveld. 
 
Kabinet, laat je niet langer verrassen. Verras ons! 
 
Investeer massaal in wetenschap en innovatie. Breng onze welvaart direct naar de klas. Laat 
elektrische vliegtuigen als eerste opstijgen uit Nederland. Laat mensen zelf hun 
burgemeester kiezen. Leid Europa naar een verenigde en humane migratiepolitiek. En vestig 
tegen alle verwachtingen in het bouwrecord van deze eeuw. 
 
Tegen het kabinet zeg ik: het kan. Het zal niet in één dag lukken. Vallen en opstaan hoort 
erbij. Maar zet de eerste schop in het zand. Wees niet beschroomd een begin te maken. 
 
Kajsa, Sigrid, Wouter, Ingrid, Stientje, Menno & al die anderen: Ik vraag jullie, wacht geen 
moment, verras ons! 
 
Congres, 
 
Pragmatisme dreef mij naar D66. De eerste vrouwelijke vicepremier van Nederland, Els 
Borst, vergeleek het pragmatische D66 ooit met een wendbaar scheepje. Een populaire 
metafoor. 
 
Toch heb ik er altijd een dubbel gevoel bij gehad. Het suggereert een pragmatisme zonder 
doel. Maar ik ken geen enkel schip dat de haven bereikt door met alle gunstige winden mee 
te varen. Je hebt een kompas nodig. In ons geval: idealen om op te varen. 
 
Na een jaar van akkoorden sluiten kon ik deze zomer eindelijk de tijd vinden om mijn eigen 
kompas scherper af te stellen. Een politiek van idealen gaat voor mij over één simpele vraag: 
Hoe stel je alle mensen in staat om écht vrij te zijn? 
 
Vrijheid betekent iets anders voor iedereen. Leraren die snakken naar vrijheid in het 
beoefenen van hun vak. Vluchtelingen die willen bijdragen aan het Nederland van de 
toekomst. Ondernemers die aan de wieg staan van de omslag naar een nieuwe economie. 



Studenten. Vaklui. Wetenschappers. Oma’s. Moeders. Zonen. Vaders. 
 
Wat ons bindt is de wil om vrij te zijn. Niet zomaar als losse individuen, maar als onderdeel 
van het geheel. Want vrij zijn betekent vooral ook: erbij horen. 
 
Zelden heb ik zo de menselijke behoefte geproefd erbij te horen als vandaag. Vandaag 
hebben wij op ons congres meer dan honderd Syriërs te gast. Ik heb met open mond en pijn 
in mijn buik naar ze geluisterd. 
 
Zij zijn geweld ontvlucht. Hebben lange tochten gemaakt waar wij ons niets bij voor kunnen 
stellen. Om hier veiligheid te vinden. Om vrijheid te vinden. Velen spreken nu al Nederlands. 
Ze kijken TV. Volgen de politiek. En wat horen ze dan? 
 
Politici die zeggen dat ze terug moeten naar hun door oorlog verscheurde land. Een land 
waar ze hun vrienden zijn kwijtgeraakt. Waar een dictator chemische wapens uitstort over 
zijn onderdanen. Congres, zulke harteloosheid mogen wij nooit onbeantwoord laten. 
 
Wij hebben dus een duidelijke opdracht. Een alternatief bieden aan deze politiek van haat. U 
bent misschien lid geworden voor het redelijk alternatief. Maar congres, nu is het tijd om de 
rijen te sluiten. Wij zijn ook het waardig alternatief! 
 
Democraten, 
 
Het is tijd voor een politiek die gelijke kansen centraal stelt. Niet omdat alles en iedereen 
gelijk moet zijn. Verschillen kunnen bestaan in een rechtvaardige samenleving. 
 
Maar gelijke kansen zijn zo belangrijk, omdat ze gaan over iets anders: het recht om je lot in 
eigen hand te nemen. Niet afhankelijk te zijn van waar je ouders ooit zijn geboren. Niet 
opgesloten te zitten in jouw plekje in de samenleving, omdat je ouders niet de juiste 
diploma’s hadden. Kansen, congres, gaan over vrijheid. 
 
Deze week was ik te gast bij het nationale schoolontbijt. Naast mij zat een jongetje uit groep 
8. Voelt zich Nederlander én Turk. Voetbalt voor een van de belofteteams van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond. Hij vertelde mij iets dat ik niet los kan laten. 
 
Iedere dag moet hij ’s ochtends thuis kiezen: wil je lunch of ontbijt? Zijn ouders hebben geen 
geld voor meer dan drie boterhammen per dag. Drie boterhammen. En dan moet je kiezen. 
12 jaar oud. Wil je lunch? Of ontbijt? 
 
Sta daar eens bij stil. De onmogelijke keuze. De tragiek van vader en moeder die niets anders 
willen dan het beste voor hun kind. En stel jezelf dan de vraag: is die jongen vrij? Heeft hij 
daadwerkelijk dezelfde kans om het net zo goed te doen op school als zijn leeftijdsgenoten? 
 
Het antwoord is nee. En in ons rijke en beschaafde land is dat een onbestaanbare schande. 



Dit is Nederland. Dit is 2019. Dit kan zo niet langer. Het wordt tijd voor een politiek die 
mensen vrij maakt. Vrij van belemmeringen, omdat het beste onderwijs toegankelijk is voor 
iedereen. 
 
Vrij van behoefte, omdat armoede uit ons woordenboek is verdwenen. Vrij van oneerlijke 
concurrentie op school, omdat bijlessen beschikbaar zijn voor alle kinderen. Vrij van stress 
over volgende maand of volgend jaar, omdat je een vaste baan kunt krijgen. Vrij van een 
huursom die de helft van je inkomen opslokt, omdat je wel een betaalbaar huis kunt kopen. 
 
Mensen moeten vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen, omdat het openbaar vervoer 
wel een alternatief is voor de auto. Vrij van de vervuiling van de lucht die we inademen en 
het water dat we drinken. Vrij van belastingdruk die de overheid niet kan rechtvaardigen, 
omdat de grootste vermogens nu echt naar draagkracht gaan bijdragen. 
 
Mensen moeten vrij zijn van de angst dat grote Tech-bedrijven hun diepste geheimen delen. 
Vrij om te kiezen of je voor jezelf of voor iemand anders werkt. Vrij en zeker genoeg om 
risico’s te nemen en iets nieuws te proberen. Alle Nederlanders moeten vrij zijn van de 
discriminatie die mensen met een buitenlandse achternaam van de werkvloer houdt. 
 
Vrij van door xenofobe nationalisten opgehitste vooroordelen die mensen verdelen. Vrij om 
de eigen premier te kiezen, en ja dan hebben wij gelukkig de nodige kandidaten. 
 
En, congres, vrij zijn gaat ultiem ook over de toekomst van ons land. We zijn gekluisterd aan 
het heden, omdat we niet genoeg hebben geïnvesteerd in onderwijs, onderzoek en 
innovatie. Onder aanvoering van D66 trekken we de laatste jaren langzaam het been bij. 
Maar na het plakken van de pleisters, moeten we nu werk gaan maken van het helen van de 
wond. 
 
Als we ons vrij willen maken moeten we nu onder ogen komen dat we lang de verkeerde 
keuzes hebben gemaakt. Dat het niet kan bestaan dat sommige kinderen maar vier dagen 
per week naar school kunnen. Dat het onacceptabel is als willekeurige ouders gedwongen 
worden het trotse vak van leraar voor een dag over te nemen. Dat scholen, leraren, kinderen 
en ouders moeten worden verlost van het juk van koepels en overheid. 
 
Dat de leraar weer baas moet zijn in eigen klas. Dat privéonderwijs de samenleving in 
tweeën splijt. Dat studenten op geen enkele manier gehinderd mogen worden door de 
leningen die ze afsluiten. 
 
En dat de studie van de geschiedenis, die ons leert wat verandering is en hoe we die tot 
stand brengen, net zoveel steunt verdient als de toegepaste natuurkunde. 
 
En wie echt wil weten wat het is om vrij te zijn—hoe we die vrijheid hebben verworven—
doet er goed aan de geschiedenis te bestuderen van de stad waar we vandaag bij elkaar zijn 
gekomen. Breda. 



 
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Breda werd bevrijd van de tirannie van de Tweede 
Wereldoorlog. In oktober 1944, na de mislukking van operatie Market Garden, trokken de 
geallieerden door Brabant richting de Schelde. De Britten en de Amerikanen bombardeerden 
Den Bosch en Tilburg. De littekens van de bombardementen staan nog steeds in die steden. 
 
Breda trof een ander lot. De stad kwam bijna ongeschonden uit de oorlog. 
 
Dat heeft Breda te danken aan Generaal Maczek van de eerste Poolse pantserdivisie. Voor 
de poorten van Breda besloot hij: ‘Dit zijn onze vrienden, wij zullen hen niet bombarderen’. 
 
De kanonnen bleven stil. De tanks bleven achter. Moedige Poolse soldaten trokken Breda in 
om de bevolking te bevrijden. Straat voor straat. Wijk voor wijk. Veel Poolse soldaten lieten 
daarbij het leven. Nog meer raakten gewond. 
 
In de jaren na de bevrijding van Breda, smolten de landen van Europa langzaam samen. 
Gedreven door de wens te leven in veiligheid en in vrijheid. 
 
In deze bevrijde stad, liep een jonge Van Mierlo rond. En het was dankzij deze vrijheid, dat 
hij zijn tanden kon zetten in de Nederlandse democratie. Het was dankzij deze vrijheid, dat 
hij in 1970, hier in zijn eigen Breda, ook een congres kon toespreken. 
 
En wat hij zei, zijn nog even ware woorden voor D66 als toen: ‘Laten we in hemelsnaam 
doorgaan met de moed te hebben om die dingen bij de naam te noemen, die naar ons eer, 
geweten en inzicht moeten gebeuren.’ 
 
Ik zie dat als mijn ultieme opdracht. Als opdracht voor D66. 
 
Ik vraag u; ga met ons mee. Vertel ons verhaal. Noem de dingen bij naam. Aan de 
keukentafel en bij mensen aan de deur. Trek je D66-jas aan. Ga de straat op. Vertel je buren 
en stadsgenoten waarom je ooit zoiets hebt gedaan als lid worden van een politieke partij. 
Kleur dit land groen. Wij willen vrij zijn. Nu en voor de toekomst. 


