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vi. weg van herstel: 2006 – heden

Congrestoespraak door Hans van Mierlo 
(2006) 
 
Toespraak gehouden op de 84e Algemene Ledenvergadering op 7 
oktober in de RAI in Amsterdam

Als ze te lang blijven leven, hebben oprichters het niet gemakkelijk.
Bij ieder jubileum wordt het lastiger:
als je zwijgt, distantieer je je, als je spreekt, dan móet-ie weer zo nodig.
Dus: iets ertussenin, dan maar weer. Toen het bestuur me vroeg of ik 

een feestrede wilde houden, zei ik dus nee. Maar ik wil wel een aangeklede 
gelukwens uitspreken.

Ik zie dan nog wel waarméé precies.

Dames en heren,
Met deze aanhef begon ik het oprichtingscongres. En nog steeds ken ik 

geen betere. Veertig jaar geleden ontstonden we, op een breukvlak in de 
Nederlandse geschiedenis. Wat we nu helder kunnen zien, voelden we en 
vermoedden we toen: het langzaam, maar onverbiddelijk weglekken van 
een vertrouwde, veilige en unieke ordening van onze zuilenmaatschappij, 
en een politieke cultuur die de illusies daarvan hardnekkig overeind zou 
willen houden. Om ons voor dat laatste te behoeden en de burgers weer-
baar te maken in een nieuwe democratie, kwamen wij met voorstellen voor 
staatsrechtelijke en partijpolitieke vernieuwing. Om het gat te vullen dat 
ontstond na het wegvallen van die zuilen, moest de democratie directer en 
persoonlijker worden. We wilden meer openheid en een meer praktische, 
concrete en minder ideologische benadering van de politieke problemen, 
en binnen het besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar 
meer ruimte voor individuele vrijheid.

Met dit recept zijn we aan het werk gegaan. Er zijn belangrijke activiteiten 
aan ontsproten: de progressieve concentratie, het schaduwkabinet, het ka-
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binet-Den Uyl, de open samenleving en internationale gerichtheid, de Club 
van Rome, de emancipatie, de abortus, de euthanasie, de vrijheidsrechten, 
de openbaarheid, de pensioenen, de paarse conceptie, het Europabeleid en 
de vele initiatiefwetsontwerpen met Boris Dittrich als kampioen met vier 
wetten op zijn naam. Het is maar een greep. Ik heb geen behoefte aan een 
jubileuminventarisatie.

Het merendeel van ons kwam van sociaaldemocratischen of liberalen huize, 
maar ook wel van christelijke of van nergens. Behoefte aan etiketten hadden 
we niet. Daar is later anders over gedacht. Velen gingen de behoefte voelen 
ons vanuit onszelf te definiëren, bijvoorbeeld als links-liberaal of sociaalli-
beraal. Ik hoor daar niet zo bij, maar leg me erbij neer.

Ik voel me onwennig en onrustig onder een etiket met zo veel misleidende 
adjectieven. Ik heb altijd zin om het ervan af te pulken, zoals met alle eti-
ketten. Voor mij telt meer het woord van de Duitse dichter Joachim Sarto-
rius, die zegt: ‘Was Wasser ist, sagt uns die Durst.’ Oftewel: wat we zijn, 
zegt het verlangen naar ons. Ook toen we zeiden dat we niet rechts en niet 
links waren, plaatsten de kiezers ons links van het midden. De ‘anderen’ 
herkennen je aan je gedrag en je woorden en zeggen wie je bent. Heel veel 
mensen spreken openlijk uit: geef ons een reden om weer D66 te stemmen. 
Het verlangen naar ons is er. Maar het geloof is weg. Of misschien éven 
weg. Dat komt doordat in de ogen van de burgers onze daden niet meer 
overeenkomen met onze woorden of met het beeld dat ze van ons hadden. 
Dan valt het geloof weg, hóe mooi je programma’s en je voornemens ook 
klinken. Dan kun je drie dingen doen:

1. Ermee ophouden. Daar ben ik niet voor.
2.  De kiezers ervan proberen te overtuigen dat ze het verkeerd zien 

en dat we juist hebben gehandeld. Op die weg zie ik geen licht.
3.  Teruggaan naar de plaats waar de burger het geloof in ons heeft 

verloren en je afvragen waarom hij het daar is kwijtgeraakt. Wie 
dat niet doet, wie niet achterom wil kijken, is kansloos. Wie 
alleen maar de blik vooruit wil werpen, kan geen betekenis geven 
aan wat hij voor zich ziet. En hij zal niet geloofd worden, wat hij 
ook zegt.
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Met name de laatste jaren hebben wij ons verwijderd van het beeld dat de 
kiezers van ons hadden. Ik zeg dat onder erkenning van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de weg die we hebben ingeslagen met de deel-
name aan het kabinet. Wat ik daarover zeg is zeer persoonlijk. Hoewel we 
wel wisten dat het risicovol was, hebben we toch een paar gevaren zwaar 
onderschat. We hebben goede dingen gedaan op de portefeuilles waarvoor 
we verantwoordelijk waren of tenminste daar gedaan wat in ons vermogen 
lag. […]

Maar… dáár zijn we niet op beoordeeld. We zijn beoordeeld op de porte-
feuilles die we niet hadden en op onze collectieve verantwoordelijkheid voor 
het hele beleid op juist die punten die moeilijk te rijmen waren met het ge-
dachtegoed van D66. Ook al hebben wij zelf de oorlog in Irak politiek niet 
goedgekeurd, toch hebben we onderschat wat het heeft betekend om toe 
te treden tot een coalitie waarvan de twee andere partijen dat wel hebben 
gedaan. Die illegitieme oorlog, die niet alleen Irak ontwricht maar de hele 
wereld demoraliseert, de internationale rechtsorde op losse schroeven zette 
en ons buitenlands beleid voor lange tijd op het verkeerde been.

Maar de grootste schade hebben we opgelopen bij het integratie- en vreem-
delingenbeleid van mevrouw Verdonk, waarvan inhoud en toonsoort lijn-
recht ingingen tegen alles waar D66 voor staat. Het drama Verdonk is een 
bewijs dat het uitblijven van staatsrechtelijke vernieuwing rechtstreeks het 
beleid schaadt. Haar beleid werd door een grote meerderheid van het parle-
ment als schadelijk beschouwd voor de Nederlandse samenleving. Het zou 
aan de premier zijn om mevrouw Verdonk om die reden in ieder geval weg 
te halen van de portefeuille Integratie en Vreemdelingenzaken. Maar de 
premier kon of durfde niks. De Vvd was bang dat mevrouw Verdonk een 
nieuwe partij zou oprichten, die de Vvd zou halveren. Dus: handen af van 
mevrouw Verdonk. En zo ontstaat de situatie: de angst voor Verdonk gijzelt 
de Vvd. De Vvd gijzelt de coalitie en de coalitie láát zich gijzelen.

En dáárom is er drieënhalf jaar een beleid geweest waar een groot deel van 
ons land zich voor schaamt en dat Nederland van z’n reputatie heeft be-
roofd. Omdat alles uit één stem moet komen, omdat macht en de controle 
op macht in een dodelijke omhelzing verkeren en omdat de belangen van de 
machtsvorming de zuiverheid in de machtsuitoefening aantasten.
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In de kwestie Uruzgan had de fractie een zeer goed doordacht standpunt. 
De ernstige fout die zij maakte was niet dat zij vroegtijdig dat standpunt 
bepaalde – dat gebeurt wel meer – maar dat zij het onbespreekbaar ver-
klaarde. Het debat, zo werd gezegd, diende nog slechts om anderen te 
overtuigen van de juistheid van het D66-standpunt, maar dat kon zelf niet 
meer veranderen. Hier zat ongetwijfeld de ervaring achter dat een kleine 
partij, die er is om grote partijen aan een meerderheid te helpen, in een 
langdurig proces uiteindelijk altijd naar de rand wordt gewerkt, en dat de 
fractie gedacht heeft: dit zal ons in dit geval niet gebeuren; wij timmeren 
ons vast. Dat is een verklaring, maar geen rechtvaardiging. Zelfs een op-
positiepartij kan zich niet permitteren haar standpunt onbespreekbaar te 
noemen. Maar zeker een regeringspartij kan dat niet, en D66 al helemaal 
niet.

Dit zijn drie voorbeelden waarin D66 niet herkenbaar meer was in het beeld 
dat kiezers van onze partij hebben. Met andere, vormen zij de elementen 
die het geloof van de burger in de partij hebben aangetast. Het terugkrijgen 
van dat geloof begint met de erkenning dat we het grotendeels door eigen 
toedoen hebben verloren. Mijn conclusie is dat we – met alle goede bedoe-
lingen – ons vertild hebben aan de coalitie, ook al heeft ze goede dingen 
gedaan. En dat het niet gelukt is in deze coalitie onze identiteit overeind 
te houden. Te veel daarvan hebben we moeten prijsgeven om te kunnen 
regeren. […]

De veroudering van ons bestel begint nu ook echt de kwaliteit van het beleid 
aan te tasten. De consumptiemaatschappij draait op volle toeren en cen-
trifugeert de publieke zaak meer en meer naar de rand. Het wordt steeds 
moeilijker greep te krijgen op die processen die ons collectief belang moeten 
waarborgen: veiligheid, rechtvaardigheid, milieu, sociale zorg, privacy, on-
derwijs, infrastructuur. Het kwantitatieve denken beheerst ons en bedreigt 
de kwaliteit en alles wat onmeetbaar is. Die beheersbaarheid zal steeds meer 
in gevaar komen als we uit gemakzucht het democratisch bestel verder laten 
versloffen. De uitgangspunten van de partij, zoals ik die zojuist van veertig 
jaar terug citeerde, zijn actueler dan ooit. Als we de juiste lessen trekken uit 
het verleden, dan is er geen haar op m’n hoofd die twijfelt aan ons bestaans-
recht. En aan onze kansen om weer terug te komen. Voor velen zou er een 
gat vallen in het politieke spectrum als D66 er niet meer zou zijn. Dat zeg 
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ik niet als een oprichter die maar geen afstand kan doen. Maar als burger 
die niet meer zou weten waar hij op moet stemmen.

Degene die dat zichtbaar moet maken is Alexander Pechtold. Zijn entree in 
Den Haag was stormachtig. In alle opzichten. Hij maakte indruk door z’n 
voortvarendheid en daadkracht.

[…]

Partijleden, ik wens jullie geluk met het feit dat we het al veertig jaar met 
elkaar uithouden. En jou, Alexander, met het gewicht van een veertigjarige 
traditie achter je. Voer ons aan.
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