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v. d66 waarheen?: 1998 – 2006

D66 was al sociaal-liberaal door Thom de 
Graaf (1998) 
 
Uit het nrc Handelsblad van 8 december

Volgens sommige krantenberichten heeft het laatste congres van D66 op 
21 november [67e alv in Gouda], een historische breuk met het verleden 
veroorzaakt. In een door de vernieuwingsbeweging Opschudding ingediende 
motie werd uitgesproken dat D66 als ondertitel ‘sociaal-liberaal’ zou moeten 
voeren. De motie kreeg brede steun van het congres, nadat de indieners 
duidelijk hadden gemaakt niet uit te zijn op een nieuwe naam of een nieuw 
logo, maar wel op meer herkenbaarheid in het scala van politieke partijen. 
Daar kan natuurlijk niemand tegen zijn.

Is er sprake van een breuk met het verleden en een breuk met het ge-
dachtegoed van Hans van Mierlo, zoals wel wordt beweerd? Ik meen van 
niet. In de eerste plaats heeft het congres van D66 weliswaar voor het 
eerst uitgesproken dat de partij sociaal-liberaal is, maar officieel bevesti-
gen wat iedereen al weet is nauwelijks een historische gebeurtenis. Bijna 
twintig jaar geleden experimenteerde toenmalig partijleider Jan Terlouw 
evenzeer met ideologisch geïnspireerde omschrijvingen. En om nog ver-
der terug te gaan: een aantal oprichters van (toen nog) D’66 motiveerde 
zijn betrokkenheid met de behoefte aan een ‘nieuw soort Vrijzinnig De-
mocraten’, waarmee zij een lijn in de parlementaire geschiedenis door-
trokken die in de jaren veertig leek te zijn afgebroken. Vooroorlogse 
voorlieden van de vdb, zoals Marchant en zelfs Oud, stonden inderdaad 
dezelfde soort radicale democratisering voor als later D66. Zij pleitten 
bijvoorbeeld als eersten voor de invoering van een correctief referendum 
in Nederland.

De partij koos echter onder leiding van Hans van Mierlo voor een ander 
profiel, dat van een programpartij: een partij die zich kwalificeert door 
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analyse van maatschappelijke en politieke problemen en het aandragen van 
concrete oplossingen daarvoor.

Maar ook Van Mierlo heeft nooit ontkend dat D66 zich binnen het kader 
van de niet-ideologische pragmatische aanpak liet inspireren door de waar-
den en verworvenheden van zowel de sociaal-democratie als van het libe-
ralisme. De links-rechts-tegenstelling die door PvdA en Vvd jarenlang be-
wust in stand werd gelaten ter meerdere eer en glorie van de eigen identiteit, 
heeft hij met kracht bestreden, omdat de waarheid door de gepolariseerde 
ideologieën geweld werd aangedaan. De vorming van de paarse coalitie hief 
de gedateerde en onvruchtbare tegenstelling op. Het gelijk van Van Mierlo 
was bewezen. D66 zit dan ook in het hart van Paars, omdat de partij vanaf 
haar ontstaan het beste van twee werelden nastreeft. Het was in 1966 geen 
toeval dat de oprichters eerder voornamelijk op PvdA of Vvd stemden.

Als het congres van D66 zich sociaal-liberaal noemt, is er dus voor zover het 
gaat om de inhoudelijke plaatsbepaling weinig nieuws onder de zon. Die 
combinatie zit als het ware in onze genen en blijkt ook uit elk verkiezings-
programma dat D66 sinds zijn oprichting heeft uitgebracht. Nieuw is hoog-
uit dat wij bereid zijn dat ronduit te zeggen. Eerder dit jaar, bij gelegenheid 
van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer heb ik namens de 
D66-fractie al aangegeven het kabinetsbeleid te zullen toetsen aan ons so-
ciaal-liberaal gedachtegoed. Commentatoren die nu zo onthutst reageren, 
hebben toen kennelijk niet opgelet. De boodschap was echter dezelfde: D66 
bouwt verder op de fundamenten van ideologieën die als emancipatiefactor 
van grote betekenis zijn geweest, maar hun beste tijd hebben gehad. Ge-
inspireerd door de idealen van de individuele vrije mens in een betrokken 
samenleving kijken wij naar de toekomst.

Onze belangrijkste opdracht daarbij is om de grote vraagstukken van mor-
gen zo scherp mogelijk te definiëren; alleen dan heeft zoeken naar concrete 
oplossingen zin.

De toekomst wordt door alle individuele mensen samen gemaakt. Iedereen 
moet daarom maximaal in de gelegenheid zijn om verantwoordelijkheid 
voor zijn eigen leven te dragen en medeverantwoordelijkheid voor de sa-
menleving. Juist vanwege die noodzakelijke betrokkenheid bij de gemeen-
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schap is individuele zeggenschap zo belangrijk; in de formele democratie 
(rechtstreekse verkiezing van de gezagsdragers, het referendum, een beter 
kiesstelsel) maar ook in de eigen leefomgeving. Daarom legt D66 zoveel 
nadruk op de kwaliteit van het leven inclusief de keuze om dat eigen leven 
te laten eindigen. Daarom wil D66 een krachtig overheidsbeleid waar die 
kwaliteit van het leven ingrijpend wordt beïnvloed: onderwijs, gezondheids-
zorg, werkgelegenheid, veiligheid en milieu. Betrokkenheid en leefbaarheid 
zijn sleutelwoorden in het Democratisch perspectief dat D66 probeert te 
formuleren. Werkelijke vrijheid ontstaat pas als mensen de mogelijkheden 
krijgen om van die vrijheid gebruik te maken, voor zichzelf en voor anderen. 
Vrijheid in de sociale rechtsstaat, sociaal-liberaal dus.

Ideologische scherpslijperij was vroeger veelal goed voor vermaak en po-
litieke profilering, maar zelden voor de oplossing van concrete problemen. 
De winst van het huidige tijdsgewricht is niet de overwinning van het li-
beralisme, zoals Bolkestein proclameert, maar de ontideologisering van de 
politiek. ‘Links-rechts’ heeft als begrippenpaar afgedaan, de kunstmatige 
tegenstelling tussen vastomlijnde (en dus rigide) ideologieën ook. D66 heeft 
zich altijd verzet tegen de dominantie van ideologisch bepaalde standpunten, 
die leiden tot wat de Britse schrijver Anthony Burgess ooit double think heeft 
genoemd: de werkelijkheid als vanzelf aanpassen aan de zienswijze.

Een ideologie stut en steunt zoals een korset dat doet. Maar, zoals Jan 
Glastra van Loon heeft opgemerkt, een ideologie beperkt net als dat korset 
ook de bewegingsmogelijkheden.

De aanvaarding van de nadere aanduiding ‘sociaal-liberaal’ betekent daar-
om absoluut niet de omarming van een ideologie. Een sociaal-liberale ideo-
logie bestaat niet. Een ideologie is er immers pas als zij is geformuleerd 
in de vorm van dogmatische beginselen. D66 begint daar wat mij betreft 
nooit aan. Wat we wel moeten doen is steeds opnieuw onze uitgangspunten 
doordenken en de toepassing van onze idealen concretiseren tegen de ach-
tergrond van snelwisselende maatschappelijke omstandigheden.

D66 boekte in 1994 een grote overwinning omdat het in staat bleek de kie-
zers mee te krijgen in het overbruggen van oude tegenstellingen tussen oude 
vijanden. In onszelf zat al de synthese en de kiezers begrepen dat zonder 
ons die synthese in de regering geen gestalte kon krijgen. Maar toen het 
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eenmaal zover was, zakte D66 weg, deels door eigen ongemak, deels omdat 
het onderscheidend vermogen juist door de vorming van Paars was verdwe-
nen. Ontegenzeglijk heeft daarnaast het politiek herstel van de PvdA en 
de opkomst van de loutere oppositiepartij GroenLinks voor D66 negatieve 
gevolgen gehad.

D66 zal dus zijn eigen identiteit krachtiger moeten benadrukken dan onder 
Paars i mogelijk werd geacht. Die eigen identiteit wordt aardig aangeduid 
met sociaal-liberaal en dus onderschrijf ik de wens om dit predicaat vaker 
te gebruiken. Niet om de partij bij elkaar te houden, want dat is niet nodig. 
Vroeger werd wel beweerd dat D66 een keuze zou moeten maken tussen be-
staande ideologieën, omdat het anders snel uiteen zou vallen in gematigde 
liberalen, gematigde socialisten en radicale vlees-noch-vissers.

Dat is niet gebeurd en zal ook niet gebeuren, en ondertussen is ook de 
houdbaarheidsdatum van de oude ideologieën aantoonbaar verstreken.

Waar het om gaat, is dat D66 eenduidig laat zien verder te willen gaan dan 
waar de klassieke ideologieën kunnen reiken. Voortbouwend op zowel de 
sociaal-democratie als het liberalisme. Met unverfroren economisch libe-
ralisme of met een kaalgeplukte sociaal-democratie lossen we de kleine en 
grote problemen in ons land en daarbuiten niet op. Het gaat niet om ideolo-
gisch zuivere antwoorden op vraagstukken van milieubelasting, gebrekkige 
democratie of zinloos geweld, maar om goede antwoorden.

[…]

Bij de PvdA zal de invloed van de klassieke socialisten en de ‘Rijnlanders’ 
à la Melkert toenemen ten koste van de ‘neoliberalen’. De Vvd is alleen 
in economisch opzicht liberaal en verder voornamelijk conservatief met 
een nationalistisch trekje. D66 heeft dus als sociaal-liberale partij nog een 
mooie en lange toekomst voor zich.
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