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VI. Weg van herstel: 2006 – heden

‘D66 is altijd de partij geweest voor wie de analyse minstens 
zo belangrijk was als de stellingname […] als we een begin 

willen maken met het herstel van vertrouwen, dan moeten we 
eerst en vooral de politieke stijl aanhangen die ons paste als een 

maatkostuum.’ – Alexander Pechtold (2006)

‘D66-aanhangers zijn meer zoekers dan weters. […] De D66-
stemmer, de vrijzinnig-democraat, de sociaal-liberaal, is wars van 
fanatisme. Hoed u voor mensen die iets zeker weten. Zijn emotie 
wordt gedaagd voor de rechterstoel van de rede. Zijn hart is links, 
zijn hoofd rechts. D66 heeft geen blauwdruk van de maatschappij, 

hij heeft de waarheid niet in pacht, hij beseft dat veel zaken tijd- en 
plaatsgebonden zijn. […] Blijkbaar herkennen velen van hen deze 

instelling niet meer in D66 nu. Waardoor komt dat? Die vraag 
beantwoorden, heeft de prioriteit.’ – Jan Terlouw (2006)

‘Vrijzinnige politiek neemt stelling tegen starre ideologieën, 
gemakzuchtig populisme en zinloze polarisatie. Als de vrijzinnige 

politiek dan toch geplaatst moet worden op het politieke spectrum, 
dan kan dat alleen maar in het centrum gebeuren.’ – Roger van 

Boxtel, Wim Dik, Thom de Graaf, Alexander Rinnooy Kan en Hans 
Wijers (2009)

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   333 21-09-16   13:48



 

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   334 21-09-16   13:48



335

vi. weg van herstel: 2006 – heden

‘Het nadeel van een partij die in de onderste luchtlagen vliegt’, zei 
Hans van Mierlo in 2009 in een dubbelinterview met partijleider 

Alexander Pechtold, ‘is dat ze de bodem kan raken’. Bij de verkiezingen 
van 22 november 2006 raakte D66 opnieuw de bodem, dit keer harder dan 
voorheen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen werden drie zetels gehaald, 
het tiende verlies in twaalf jaar. In 2007 verscheen naar aanleiding van die 
zoveelste nederlaag het rapport Verloren vertrouwen en weg naar herstel onder 
voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Louise Groenman. D66 zou niet 
hebben gehandeld naar haar eigen uitgangspunten, dat was in ieder geval 
het beeld van de partij dat domineerde.

Groenmans analyse kwam neer op het volgende: Paars had weliswaar de 
vernieuwing van de oude partijverhoudingen, met name die tussen liberalen 
en sociaal-democraten, ten doel gehad, maar de partijen die die stromingen 
vertegenwoordigen gingen toen de Paarse kabinetten achter de rug waren 
op de oude voet verder. Ook de Fortuyn-revolte bracht daar geen wezenlijke 
verandering in. De grote uitdaging was nu het omgaan met een ‘machtssys-
teem waarbij de grote partijen op een automatische piloot hun eigen tegen-
stellingen creëren, terwijl de samenleving er inmiddels anders is gaan uit-
zien’. Ook nu weer bleek de partij niet verslagen. Bij ons staat Lazarus vaker 
op uit de dood, zei oud-Tweede Kamerlid en oud-campagneleider Ernst 
Bakker eens en die oude omschrijving bood in 2006 op bijna tragikomische 
wijze houvast. De partijgeschiedenis leek als het ware te dicteren dat na een 
diepe val altijd weer een moeizaam opkrabbelen volgt.

‘Wij gaan terug naar onze wortels. Terug naar de basis. Vrijzinnigheid 
is onze inspiratiebron. Democratie zit in onze genen.’ Aldus het D66-ver-
kiezingsprogramma van 2006. D66 richtte zich onder leiding van de nieu-
we lijsttrekker Alexander Pechtold, die de lijsttrekkerstrijd had gewonnen 
van tegenkandidaat en zittend fractievoorzitter Lousewies van der Laan, 

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   335 21-09-16   13:48



336

de keuze van d66

op nieuwe doelen. De nadruk kwam te liggen op een sociaal-economische 
hervormingsagenda, op het belang van onderwijs, de urgentie van verduur-
zaming, en de noodzaak van Europese samenwerking. In verkiezingspro-
gramma’s hadden de democraten het over ‘het wegnemen van barrières om 
van Nederland een werkelijk concurrerende, innoverende en flexibele eco-
nomie te maken’ (2006), over het hervormen van Nederland op het gebied 
van ‘werken, onderwijs, wonen, duurzaamheid en kwaliteit van de overheid’ 
(2010), en grondig onderhoud van ‘economie, onderwijs, zorg, onderlinge 
saamhorigheid en eigen verantwoordelijkheid’ (2012). Met de opkomst de 
PVV van Geert Wilders kwam daar een stevige repliek op ‘de nieuwe golf 
van conservatisme’ bij, zoals Pechtold zei op het 84e congres in oktober 2006. 
De staatsrechtelijke en partijpolitieke vernieuwing kreeg – voorlopig – een 
lagere prioriteit. Het wetenschappelijk bureau van D66, sinds 2011 de Mr. 
Hans van Mierlo Stichting, richtte zich ondertussen op het ontwikkelen 
van ‘richtingwijzers’, een herformulering van de uitgangspunten. Onder lei-
ding van directeur Frank van Mil en voorzitter Joris Backer gaf de Stichting 
een vervolg aan de verdere verdieping van de nadere aanduiding sociaal-li-
beralisme, een aanduiding die daarvoor nog weinig aandacht had gekregen.

Met het electorale herstel, voor een belangrijk deel geëntameerd door de 
energieke leiderschapsstijl van Pechtold, kon D66 op een nieuwe aanwas 
van leden rekenen, met hun eigen wensen en verwachtingen. Zo vernieuw-
de de partij zich wederom. Ondertussen kan D66 bogen op een rijk verle-
den. Dat verleden kan inspireren, dan geeft het, vooral in moeilijke tijden, 
de juiste richting aan. Maar het kan ook fungeren als een spiegel. Dan heeft 
het een confronterende werking en roept het de vraag op of het gezicht in 
de spiegel nog op het gezicht van weleer lijkt. Of de gelaatstrekken nog 
dezelfde zijn als destijds. Of de diepe frons op het voorhoofd nog te zien is, 
de frons die zich vormde door een gevoel van ongerustheid over de politieke 
situatie in ons land.
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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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Congrestoespraak door Alexander Pechtold 
(2006) 
 
Toespraak gehouden op de 84ste Algemene Ledenvergadering op 7 
oktober in de RAI in Amsterdam

Op 24 juni zagen we elkaar voor het laatst. U gaf mij vertrouwen. En daar-
mee de opdracht tot eenheid, herkenbaarheid en herstel.

Eenheid door lijsttrekker te zijn voor u allemaal.
Herkenbaarheid door terug te gaan naar onze wortels. Weer de partij te 

zijn van de analyse, de nuance; van de ideeën. 
En herstel van vertrouwen van de kiezer.

Nog geen week later viel het kabinet. Wat het zwaarst was moest het 
zwaarst wegen. De grens was bereikt. Het laten vallen van het kabinet was 
een principiële keuze. Willekeur en misbruik van macht. Daar kunnen we 
niet aan meedoen. De maat was vol. En natuurlijk, we manoeuvreerden ons 
in een lastige uitgangspositie voor verkiezingen. Het is nog nooit zo lastig 
geweest. Daarvan ben ik me zeer bewust. Balkenende ii was een keuze, niet 
uit het hart, wel bij volle verstand. Ik was er bij, als voorzitter bij de start, als 
minister bij het einde. De hervormingsagenda was de onze en is daarmee 
ook ons succes. 

Maar gaandeweg de rit zijn we iets kwijtgeraakt, en dat raakte aan onze 
geboortepapieren. Zo werden we voor de kiezer onnavolgbaar, ons politiek 
handelen werkte vervreemdend.

Na 11 september, na de moorden op Fortuyn en Van Gogh, zijn we als to-
lerante samenleving ontmaskerd. De politiek is op die golven meegelift. In 
plaats van de onrust te kanaliseren is er een megafoon op de onderbuik ge-
zet. Er dreigt een nieuwe tweedeling. Dit keer niet overzichtelijk oost-west, 
communisme tegen kapitaal, maar veel gevaarlijker: religie tegen religie. 
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Dit keer valt er geen muur te plaatsen. Want die zou dan niet alleen in het 
Midden-Oosten moeten staan, maar dwars door Azië, Darfur, de Balkan 
en in Bos en Lommer. In al onze Europese steden.

Nederland kreeg genoeg van buitenlanders. De betutteling was voorbij, de 
grenzen moesten dicht en in no time was het onderscheid verdwenen tussen 
gastarbeider, asielzoeker, huwelijks- of kennismigrant, inwoner van voor-
malige koloniën of hun nakomelingen. Opgeteld: de allochtoon.

[…]

Het onvermogen van de coalitie om om te gaan met het onbehagen in de sa-
menleving deed óns onbehagen met deze coalitie gaandeweg toenemen. Als 
ik mezelf iets moet verwijten dan is het dat ik dáár te weinig tegenover heb 
gesteld. Want de conclusie moet toch zijn dat de succesvolle hervormingen, 
hoe belangrijk ook, dat de miljarden voor onderwijs, hoe belangrijk ook, 
en de miljarden voor natuur en duurzame energie, niet opwegen tegen dat 
beeld. Het beeld dat we op de een of andere manier onze geboortepapieren 
hebben verspeeld. Dat beeld, opgeteld bij het beeld van gedraai en intern 
gedoe, daarmee hebben we de kiezers van ons vervreemd.

In die situatie moeten we ons de vraag stellen: heeft het nog zin? Zijn we 
nog nodig? 

Het is voor het eerst dat ik mezélf die vraag heb gesteld. Ik geef toe, het 
speelt bij mij een rol; een éénmansfractie is een weinig lonkend perspectief. 
En ik ken mezelf, ik kom beter tot mijn recht in goed gezelschap. 

Dus ook voor mij de vraag – is het na 40 jaar niet genoeg geweest?

Van Mierlo zei daarnet: ‘Om het gat te vullen dat ontstond na het wegval-
len van de zuilenmaatschappij, moest de democratie directer en persoon-
lijker worden.’ Daarvoor zijn we opgericht. We wilden meer openheid en 
een meer praktische, concrete en minder ideologische benadering van de 
politieke problemen, en binnen het besef van een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor elkaar meer ruimte voor individuele vrijheid. Van wat we 
toen alleen maar vermoedden, liggen nu de bewijsstukken op tafel en de 
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electorale scherven op de grond. In zekere zin is D66 veertig jaar te vroeg 
geboren. 

Dus toch. Ik zeg u, we waren nog nooit zo nodig als nu. We dachten dat we 
het allemaal zo goed geregeld hadden. Nederland is een vrij land. Je kunt 
hier zeggen wat je wilt. 

Mensen hebben zelfbeschikkingsrecht. Mannen en vrouwen hebben ge-
lijke rechten. 

Homo’s kunnen bij ons trouwen. En al eeuwen zijn we internationaal 
gericht, open en tolerant. Inderdaad, dat hadden we goed geregeld – maar 
niet voor de eeuwigheid.

Want..... Nederland werkt, maar functioneert het ook? 

Een nieuwe golf van conservatisme spoelt langzaam over Nederland.
Zoals altijd … gevoed door angst.
Angst voor de toekomst.
Angst voor de Polen of de Chinezen.
Angst voor de Islam.
Angst voor een groter Europa.
Angst voor de oude dag, voor de stem van de vergrijzende kiezers 
en … zelfs voor de cultuur van onze eigen jongeren. 
Angst voor alles wat in een snel tempo anders wordt en niet meer 
lijkt op gisteren. 
En al die angst domineert de Nederlandse politiek.

[…]

Dat op de uiterst rechterflank een aantal partijen om de erfenis van Fortuyn 
strijdt is één ding. Maar dat andere partijen zich daardoor laten gijzelen en 
ook zelf vluchten in een integratiepolitiek die gebaseerd is op wij-zijdenken 
en niet verder komt dan inburgeringcursussen en een naturalisatiedag. Dát 
is het echte probleem. 

Integratie is meer dan scholing en werk, hoe belangrijk ook. 
Integratie is ook erkennen dat mensen anders mogen zijn. 
Erkennen dat dit tijd kost. 
Erkennen dat verschillen ook een meerwaarde hebben, zonder te mar-
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chanderen met onze grondrechten. Dat is vrijzinnigheid en die willen wij 
niet inruilen voor behoudzucht.

Nederland werkt, maar functioneert het ook?

Het probleem van stilstand, van in onszelf gekeerdheid is breder dan al-
leen de politiek. D66 sloot in de jaren ’60 naadloos aan op de tijdgeest. 
De samenleving zelf zinderde van verandering. Het gevoel van ‘alles wordt 
anders’ en ‘alles moet anders’ blies ook het politieke landschap omver. D66 
wilde de democratie nieuw leven in blazen, het milieu en Europa op de 
agenda zetten en de verhouding met Amerika op nieuwe leest schoeien. En 
daarmee verwoordden we het gevoel van een veranderende samenleving. 

Maar waar zijn ze gebleven? De gangmakers van toen? De babyboomers? 
Waar zijn ze nu mee bezig? Met de vraag hoe lang de hypotheekrente 

aftrekbaar blijft, en wanneer ze kunnen stoppen met werken.

En waar is de culturele elite en de intelligentsia die ons inspireerden, vooruit 
hielpen? 

Waar blijven de bezieling, de controverse, de ideeën?

We grijpen terug naar wat we kennen, wat vertrouwd is. Waar vroéger poli-
tieke en culturele leiders elkaar inspireerden of op de huid zaten staan ze nu 
met de rug naar elkaar toe. […]

Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij willen dat politiek en maatschappij te-
gen elkaar aanschuren, elkaar scherp houden. En dat er in dat debat politiek 
leiderschap wordt getoond. […]

De Troonrede, de Algemene Politieke Beschouwingen, de verkiezingscon-
gressen; 

waar ging het over? Over de portemonnee.
Ook wij hebben er de tijd voor genomen. Maar, is er niet meer aan de 

hand? Op de dag dat alle grote partijen zich presenteren aan de hele natie, 
geen woord over Guantánamo Bay,
geen woord over Europa of de andere continenten.
geen woord over de rechtstaat, over de privacy.
Terwijl de vrijheden en rechten die wij juist willen verdedigen worden 
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aangetast door angst en onzekerheid. Geen woord over de democratie. 
Geen woord over het milieu en schone energie.

Wat dan wel? 
Een lange woordenstroom door oneindig laagland. In de traditie van 

Batavus Droogstoppel telt Nederland zijn centen.
De verhalen houden op bij de grens. Het gaat vooral over hoe de welvaart 

in Nederland moet worden verdeeld. Niet over hoe we welvaart verdienen. 
Van een internationaal georiënteerd land verworden we tot een land dat met 
de rug naar de wereld staat en de Nederlandse identiteit koestert als iets dat 
af is.

[…]

Congres, 
Mijn D66 is eigenzinnig liberaal. Laat Hans [van Mierlo] er maar aan 

pulken.

Eigenzinnig liberaal, omdat we een andere houding hebben in de politiek. 
Omdat we tegen de stroom in durven gaan, durven afwijken van de heer-

sende mening.
Omdat we onafhankelijk denken, onafhankelijk zijn, niet gebonden aan 

welk belang dan ook.

Omdat we de vanzelfsprekendheid van de macht, de wijze waarop die wordt 
uitgeoefend, ter discussie durven stellen; iedere keer weer. 

Want wij accepteren geen enkel gezag op de automatische piloot.
We komen op voor het eigenzinnige in elk individu. In Nederland mag 

je kiezen voor abortus, voor euthanasie. Je mag trouwen met wie je wilt 
en winkelen wanneer je wilt. We zijn het vanzelfsprekend gaan vinden, en 
vergeten dat we er jaren voor moesten vechten.

En weer liggen de behoudzuchtigen op de loer om mensen die vrije keuze 
te ontnemen. 

Want dat zal de prijs zijn die, linksom of rechtsom, zal moeten worden 
betaald voor de zetels van degenen die die slag van ons hebben verloren.
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Het vrijzinnige gedachtegoed, óns gedachtegoed, staat op het spel, en daar-
om ga ik door. Want ik zie geen erfgenamen. 

Even dachten we dat onder [Mark] Rutte de Vvd die ambitie had. Maar 
echte liberalen hebben in deze Vvd niets meer te zoeken.

30 % heeft ooit op D66 gestemd, helaas niet allemaal tegelijk. We zijn nooit 
een brede volksbeweging geweest. Zes zetels, daar ging ik voor en daar ga 
ik voor. Dat is een goede basis om verder te kunnen. Daarvoor doe ik een 
appèl op de mensen die we gaandeweg zijn kwijtgeraakt, die we van ons 
hebben vervreemd. Ik roep jullie op, congres, de straat op te gaan. Jullie zijn 
de ambassadeurs, jullie kunnen het overdragen, jullie moeten overtuigen. 

Ga aan de slag. In de buurt, op het werk, in je vriendenkring. 10.000 
leden, zes stemmen, dat is een 1 zetel. En dat nog zes weken. Dan zijn we 
er weer.
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10de H.M. van Randwijklezing: Een land op 
drift door Alexander Pechtold (2009) 
 
Gehouden op dinsdag 5 mei in de Sint Jacobskerk in Vlissingen

[…] Vandaag neem ik de vrijheid om een aantal gedachten met u te delen. 
Waaronder misschien een paar controversiële. Niet om te provoceren. Maar 
om een aanzet te geven tot het pragmatisch idealisme waar we in deze tijd 
naar mijn gevoel behoefte aan hebben. Idealisme en pragmatisme zijn voor 
mij geen uitersten, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nergens is dat zo duidelijk als in de internationale politiek. Dit is hét ter-
rein van de idealen. Die reserveren we immers niet voor onze eigen wijk of 
land. Nee, die koppelen we het liefst aan de wereld. Vrijheid en democratie, 
mensenrechten: dat gunnen we iedereen. Aan de andere kant worden we 
ook steeds weer overvallen door gevoelens van machteloosheid en frustratie. 
Als blijkt dat mondiale ontwikkelingen niet te sturen zijn. En dat het al 
helemaal niet eenvoudig is om ontwikkelingen in andere landen naar de 
hand te zetten.

In het tijdperk van Bush junior overheerste nog een ‘can do’ mentaliteit in de 
Amerikaanse buitenlandse politiek. De aanslag op de Twin Towers trigger-
de een haast tomeloze dadendrang. Bush junior cum suis zetten ook volop 
militaire middelen in om hun missionaire doelstelling van een vrije wereld 
te realiseren. Bij voorkeur met steun van de wereldgemeenschap. Maar was 
die er niet, dan op eigen gezag. Hoewel niet geheel in lijn met zijn campagne 
slogan – ‘Yes, we can’ – is onder president Obama de kentering ingezet naar 
een meer pragmatische politiek. Er is weer oog voor de begrenzingen van 
de macht. Er wordt weer geluisterd binnen het bondgenootschap. Rusland 
wordt niet langer nog alleen als tegenpool gezien. Er wordt weer gekeken 
waar belangen parallel lopen. Er wordt gezocht naar werkbare compromis-
sen. Zoals over het omstreden raketschild en de aanpak van Iran. Moeten 
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we gaan praten met de gematigde krachten binnen de Taliban? Blijven we 
contacten met Hamas uit de weg gaan? De meningen lopen uiteen, maar de 
vragen worden tenminste weer gesteld.

Natuurlijk toetsen we onze beslissingen in de buitenlandse politiek aan 
onze beginselen en idealen. Maar de opgave is om dat op een realistische 
en pragmatische wijze te doen. Engagement waarin realiteitszin ontbreekt, 
pakt steevast verkeerd uit als het om mensenrechten en democratie gaat. Je 
mag je zelfs afvragen of je dan nog wel over waarachtig engagement mag 
spreken.

Van idealen is het via engagement nog maar een kleine stap naar moralisme. 
En moralisme is een slechte raadgever in de internationale politiek. Zeker 
als moralisme gecombineerd wordt met schipperen. Dan wordt het een hu-
welijk van gevoel en onvermogen, en dus gedoemd tot mislukken.

[…]

Het is mooi dat onder de nieuwe Amerikaanse regering ruimte ontstaat om 
lastige vragen op te werpen. Maar we hoeven toch niet altijd te wachten 
tot we de ruimte krijgen om heikele kwesties aan te kaarten? Ja, het vereist 
moed om als eerste de vraag te stellen waar tot dan toe nog alleen over ge-
fluisterd wordt. Wat weerhoudt ons daarvan? Een ding staat buiten kijf: die 
moed hebben we nodig als we de verbinding tussen idealisme en pragmatis-
me tot stand willen brengen.

Pragmatisch idealisme zie ik ook graag terug in onze binnenlandse politiek. 
Vooral op het terrein van het integratiebeleid, waar de balans is verstoord 
tussen wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen.

Ik doel niet op de evident problematische kant van de integratie. Span-
ningen in oude wijken, overlast en criminaliteit, beknotting van vrijheden, 
discriminatie, schooluitval, ontspoorde jongeren en ouders, die niet weten 
hoe hun betrokkenheid te tonen. Het spreekt voor zich dat die problemen 
moeten worden aangepakt. En dat we daar alle noodzakelijke middelen 
voor inzetten.

Jeugdbeleid, antidiscriminatiebeleid, onderwijs, stadsvernieuwing maar 
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ook het veiligheidsbeleid: ze zijn stuk voor stuk hard nodig. De regels en 
beginselen van de rechtstaat gelden voor iedereen – ongeacht etnische, reli-
gieuze of culturele achtergrond. En iedereen zal zich dus daar aan moeten 
houden. In geval van overlast in trams, in wijken of geweld tegen ambulan-
cebroeders, vrouwen en homo’s, en ook bij een vermeende terreuraanslag, 
wil ik niets horen over eventuele cultuurverschillen. Ik wil alleen horen hoe 
politie en justitie dat gaan aanpakken.

Maar deze benadering gaat velen niet ver genoeg. Zij willen daar bovenop 
een voortvarend en ambitieus integratiebeleid. Met als resultaat? Dat drang 
en dwang dominante kenmerken zijn geworden van het Nederlandse inte-
gratiedebat. Dat drang wordt uitgeoefend richting nieuwkomers om zich zo 
snel mogelijk aan te passen. Dat dwang wordt gebruikt als dit niet snel ge-
noeg lukt. Dat het zakken voor het inburgeringexamen wordt bestraft met 
boetes en verblijfsrechtelijke sancties. Deze kloeke aanpak is de finale afre-
kening met het multiculturalisme van voordien. Maar is het ook effectiever? 
Zeker is dat het beleid heeft geleid tot hoogoplaaiende emoties, frustraties 
aan beide kanten en grote en kleine crises, tot en met het aftreden van een 
minister. Maar de vraag was, of het ook effectiever is?

De achterliggende gedachte is dat we integratie kunnen forceren en sturen. 
Maar dat is een misverstand. Dat kunnen we niet. We focussen op aanpas-
sen en aanleren, terwijl integratie eerst en vooral een proces van emancipatie 
is. Van het ontwikkelen van burgerschap, eigen identiteit, zelfbewustheid. 
Voor dat actieve burgerschap kun je als samenleving voorwaarden schep-
pen, je kunt het niet afdwingen of opleggen. Emancipatie van nieuwkomers 
is een autonoom proces.

[…]

Tolerantie is in Nederland een beladen begrip geworden. Voor sommige 
politici is het niet langer een cultuurgoed, maar een uitweg. Handhaven 
en confronteren. En als dat niet lukt, ja, dan zit er niets anders op. Dan 
maar tolereren. Generaliseren en denigreren zijn aan de orde van de dag. 
Of krenken al dan niet mag, dat zou ik even moeten nakijken. Ik weet niet 
wat de huidige stand van de discussie is. Nieuwkomers voelen zich allesbe-
halve welkom. Hele bevolkingsgroepen krijgen het gevoel dat zij in de hoek 
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worden gezet. Radicale elementen voelen zich daar prima bij en grijpen hun 
kans, maar de gematigde krachten worden in een ongemakkelijke positie 
gemanoeuvreerd.

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen waarmee migranten te maken 
krijgen, worden verengd tot een integratieprobleem, tot verschillen in et-
nisch- culturele achtergrond. Op deze manier wordt een ‘meerderheidscul-
tuur’ geschapen. De ideeën van afwijkende minderheden zien we als exo-
tisch en problematisch. En zo wordt het omgekeerde bereikt van wat we 
met integratie beogen.

Ik beweer niet dat het beleid geen enkel effect heeft gesorteerd. Het effect 
is groot. Maar het is een averechts effect. De wederzijdse beeldvorming is 
negatiever geworden. Is dat gebeurd ondanks of dankzij bemoeienis van de 
overheid? Ik ben steeds meer overtuigd van het laatste.

Bovendien zijn archaïsche begrippen als ‘nationale identiteit’ en ‘patri-
ottisme’ weer terug in het politieke vocabulaire. Een passende reactie had 
kunnen zijn: ‘dames en heren, daar hebben we nu eigenlijk even geen tijd 
voor. We moeten nu een antwoord zoeken op de vragen die op ons afko-
men, door de individualisering, de globalisering, de economische crisis en 
de teloorgang van traditionele verbanden.’ Maar wat blijkt? Dat is het ant-
woord. Die nog nader te formuleren identiteit ís het antwoord op de indivi-
dualisering, de versplintering, de globalisering. Via begrippen als nationale 
identiteit, patriottisme en de daarmee gepaard gaande beschavingsoffensie-
ven is men op zoek naar nieuwe nationale cohesie.

[…]

Nederland was toch nog niet zo lang geleden een toonbeeld van toleran-
tie en democratie? Was dat echt zo? Of is hier sprake van iets te flatteuze 
beeldvorming? Als ik me niet vergis, is die beeldvorming vooral vanaf het 
midden van de jaren ’60 sterk aangewakkerd. Als Nederland ooit vrijzinnig 
en tolerant was, dan was zij dat in die tijd. Ook in de jaren ’70 en ’80 was de 
betrokkenheid bij de politiek groot en het publieke debat levendig. Ludieke 
acties waren schering en inslag. Nog tot halverwege 2002 werden die met 
een zekere regelmaat gevoerd. […] Dat vermogen hebben we dus verloren. 
Er wordt nu met scherp geschoten. […] Hoe kon de sfeer in ‘ons land’ zo 

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   351 21-09-16   13:48



352

de keuze van d66

snel omslaan? ‘Dat begrijp je toch wel,’ zullen sommigen zeggen. ‘Na alles 
wat er is gebeurd! Er zijn twee politiek geïnspireerde moorden gepleegd. 
Nog veel meer mensen zijn met de dood bedreigd. Logisch dat het klimaat 
is omgeslagen.’

Maar is dat de reden dat we ironie, zelfspot en relativeringsvermogen zijn 
kwijtgeraakt? Of is er meer aan de hand? Daar heeft het alle schijn van. 
We moeten terug in onze geschiedenis voor de verklaring. Zelf heb ik de 
overtuiging dat ons land van oudsher niet zo tolerant en vrijzinnig is als we 
elkaar wijsmaken. Ik waag te betwijfelen of tolerantie in onze genen zit. 
Nederland is immers ook het land van de godsdiensttwisten. Het land waar 
de vraag of de slang al dan niet tegen Eva gesproken heeft, de gemoederen 
hevig wist te beroeren. Het land ook van de verzuiling. […]

En hoe democratisch was de verzuilde samenleving nu eigenlijk? Ik wil 
daar nu eens niet al te moeilijk over doen. Zeker, het stelsel had regenteske 
vormen, maar die bleven binnen de grenzen van het aanvaardbare. Het sa-
menlevingsmodel mag worden opgevat als een bijna ideaal binnenwerk voor 
een democratie. De sociale cohesie was verzekerd, de maatschappelijke ver-
houdingen waren stabiel en de politieke partij was dé schakel tussen burger 
en overheid. Ons democratisch tekort werd pas onaanvaardbaar groot nadat 
de regenten verjaagd werden.

Want tegelijk met de regenten, verloren de politieke partijen hun rol als 
bindmiddel. Die partijen worden sindsdien geconfronteerd met leegloop en 
een zwevend electoraat. Toch voelen zij er niet voor om meer directe ver-
bindingen te maken tussen kiezers en regering en parlement. Dat zou hun 
rol nog meer uithollen, vrezen ze. En daarom zitten we tot op de dag van 
vandaag met een politiek stelsel dat in democratisch opzicht ver achterblijft 
bij wat doorgaans onder een westerse democratie verstaan wordt. Een stelsel 
waarin de ‘trias politica’ van Montesquieu nauwelijks is terug te vinden. De 
scheiding der machten is niet verankerd in ons politieke systeem, laat staan 
in ons politieke bewustzijn.

In de Verenigde Staten is dat wel gebeurd. En dat levert vaak een spontane 
betrokkenheid van de burgers op bij hún democratie. De Amerikaanse kie-
zers kiezen niet alleen een nieuwe president, zij kiezen ook voor een nieuw 
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Congres, een nieuwe Senaat, nieuwe rechters en – op lokaal niveau – een 
nieuwe sheriff en een nieuw schoolbestuur. Iedere macht heeft zijn eigen 
heldere legitimatie en die komt van de burgers zelf.

Vergelijk dat eens met de gang van zaken in ons land! Wij brengen één keer 
in de vier jaar een stem uit voor de Tweede Kamer. En daaruit vloeit dan 
alle macht voort: wetgevende – bestuurlijke en de rechtsprekende, waar het 
de benoeming van de rechters betreft. In één stem moet de burger tot uit-
drukking brengen wat zijn gevoelens zijn over alle soorten wetgeving, alle 
bestuursbelangen en de wensen voor rechters.

Machtsvorming en machtsuitoefening zijn in wezen juist processen die je 
goed uit elkaar moet houden. Maar in Nederland lopen al die fases kris kras 
door elkaar.

[…]

We kiezen in Nederland voor de wetgevende macht, maar de campagne die 
eraan voorafgaat, gaat uitsluitend over de bestuurlijke macht. Sterker nog: 
over de vraag wie er minister-president mag worden. Formeel niet natuur-
lijk.

Formeel kiezen we gewoon de Tweede Kamer. Maar de belangstelling van 
de kiezer wordt gewekt door hem aan te spreken op het machtsinstinct en 
op de wedstrijd. Wie wordt de grootste? Want die mag de premier leveren. 
Misschien nog wel erger dan al deze institutionele zwaktes is de afbrokke-
ling van het besef dat de drie machten op veilige afstand van elkaar moeten 
blijven. Vooral politici zijn geneigd buiten hun boekje te gaan. Die gaan zich 
dan bemoeien met de rechtspraak.

In de wet staat dat ‘haat zaaien’ verboden is. Of en wanneer daar sprake 
van is, daarover kun je van mening verschillen, maar het is aan de rechter 
om daar een uitspraak over te doen. Het is het wezen van onze rechtspraak. 
Maar zodra daarover een relletje ontstond, riepen sommige politici prompt 
dat ze desnoods de wet wel zullen aanpassen. Dat kan altijd, maar laat dan 
wel eerst de rechter zijn werk doen.

[…]
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Het is overigens niet mijn bedoeling om in sombere bespiegelingen te blij-
ven hangen. Ik ben niet vergeten dat we ook een bevoorrecht land zijn. 
Het fundament van de rechtsstaat ligt er. We hebben een sterke positie in 
de internationale economie. De instituties van de verzorgingsstaat bieden 
opleiding, inkomensondersteuning, zorg en onderwijs. En we zijn ons zeer 
bewust dat al deze elementen van onze samenleving onderhouden moeten 
worden. Dat we steeds alle zeilen bij moeten zetten om de kwaliteit op orde 
te houden en te verbeteren.

Is het dan niet eigenaardig te constateren dat er naast deze daadkracht 
zo veel achterstallig onderhoud is aan onze democratie en cultuur? Beide 
bestaan bij de gratie van actieve burgers, van mensen die mee willen doen, 
die serieus genomen willen worden, die vragen durven stellen en antwoord 
willen krijgen, die hun talenten en interesses willen uitbuiten. Maar dat ac-
tieve burgerschap is niet vanzelfsprekend. Mensen worden niet geboren met 
een scherpe pen en een blik op de wereld. Ieder mensenkind wordt een leven 
lang al dan niet opgevoed, gevormd, geschoold en gestimuleerd. En heel 
vaak nog stokt de ontwikkeling, haken mensen af, verdwijnt de interesse, 
en verdampt de uitdaging.

Vooral veel lageropgeleiden keren zich af van de politiek. Zij hebben er 
geen vertrouwen meer in dat hun noden en zorgen serieus worden genomen. 
Ze voelen zich onbegrepen, in hun angst voor mondiale crises, Europese 
integratie en migratiestromen. Populisten spelen daar behendig op in, bla-
zen tegenstellingen aan, en propageren het heil van een utopische nationale 
monocultuur. Anderen staan aan de verleiding bloot om mee te deinen op 
de golven van dat populisme. Dat is voor mij geen oplossing.

Ik besef dat de afgelopen jaren erg veel over democratie en de noodzaak 
van vernieuwing is gezegd en geschreven. Ik ben me ervan bewust dat mijn 
partij daar in hoge mate schuldig aan is. Ik zie ook wel in dat alle voorstellen 
die de laatste veertig jaar zijn gedaan voor- en nadelen hadden. En ik wil 
zelfs nog wel ruiterlijk erkennen dat diegenen die deze voorstellen afwezen, 
niet per se mindere democraten waren dan degenen die ze omarmden.

Maar ik kan er geen begrip voor opbrengen als men de suggestie wekt dat 
we het denken over democratie dan maar op een laag pitje moeten zetten.
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Denken over democratie is durven benoemen waar we vastlopen, waar ons 
gecompliceerde stelsel van legitimatie en besluitvorming verzandt en voor 
betrokken burgers een onherkenbare brij wordt van getrapte machtsvor-
ming, anonieme volksvertegenwoordigers en zielloze compromissen.

Denken over democratie is denken over de schaal van onze huidige maat-
schappelijke problemen. En over de vraag hoe zowel hoger als lager opge-
leiden bij de oplossing kunnen worden betrokken. Ik wil niet vooruitlopen 
op de uitkomst van een nog te voeren debat. Ik heb er wel een vermoeden 
van. Een haast onvermijdelijke conclusie zal zijn dat meer directe vormen 
van democratie zowel wenselijk als haalbaar zijn. Want alleen op die manier 
worden politici en partijen gedwongen om rekening te houden met de stem 
van alle betrokkenen, of ze nu hoger of lager opgeleid zijn.

Kiezers snakken naar politici, waarmee ze een persoonlijke band hebben, 
naar een duidelijke keuze tussen een conservatieve en een progressieve par-
tij, naar een regering die het mandaat heeft om veranderingen door te voe-
ren, en naar een parlement dat tegenspel biedt.

Als ik nou zeg dat we aan deze verlangens tegemoet moeten komen, 
klinkt dat dan erg idealistisch? Misschien. Maar als de Amerikaanse pre-
sident zijn droom over een kernwapenvrije wereld met ons deelt, kunnen 
wij dan niet een moderne democratische samenleving vormgeven die de 
vergelijking met andere westerse democratieën kan doorstaan? Ik ben prag-
matisch genoeg om te denken dat dat kan.

Laten we ook praktisch te werk gaan als we het over integratie hebben. 
Integratiepolitiek is met de beste bedoelingen gemaakt, zeker, maar het is 
allerminst effectief. Zou het niet verstandig zijn deze politiek maar af te 
schaffen? Die vraag rees ook bij een jonge, sociale wetenschapper, Willem 
Schinkel. Hij vatte het zo samen: ‘Al die hedendaagse zogenaamd ‘prak-
tische’ begrippen, zoals de ‘cultuur van migranten’, hun ‘afstand tot de sa-
menleving’, hun gebrekkige ‘integratie’, daar is slechts één ding ‘praktisch’ 
aan: in de praktijk reproduceren ze steeds weer een scheiding tussen ‘de 
samenleving’ en de ‘te integreren’ burgers.’
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Dan zeg ik op mijn beurt: dat kan toch niet de bedoeling zijn? Mijn doel 
is een samenleving die samenbindt in plaats van splijt. Met ruimte voor 
anders luidende opvattingen, voor continue duiding, opinie en debat.

Daar hoort ook een sterk ontwikkelde culturele sector bij, met alle institu-
ties die daarin een rol spelen: kranten, omroepen, theaters, filmhuizen, bla-
den, toneelgezelschappen, uitgevers. En al die instituties staan onder druk. 
Ze staan onder druk door nieuwe informatiebehoeften. Niet alleen omdat 
internet net iets te gemakkelijk als alternatief wordt gezien, maar ook omdat 
we ze te veel als franje van de samenleving zien. Als het toefje, terwijl een 
actieve cultuur de taart van de moderne democratische samenleving kan 
zijn.

Zo bezien heeft Nederland opnieuw behoefte aan mensen als Van Rand-
wijk. Mensen die boeken schrijven en gedichten, mensen die nieuwe bladen 
oprichten tegen de verdrukking in, mensen die eigen meningen blijven ver-
kondigen waarin idealisme samengaat met pragmatisme. […]

Van Randwijk zette zich in voor een Vrij-Nederland. Wat dat toen bete-
kende was zonneklaar: bevrijd van de Duitse bezetter. Dat vieren we van-
daag. Maar wat te doen om na de verdrijving van tirannie politiek gestalte 
te geven aan die herwonnen vrijheid was minder evident. Dat bleek een 
moeilijke taak, die alleen door samenwerking tussen politieke tegenstanders 
volbracht kon worden. Ook in onze tijd van crisis en drift moet de betekenis 
van een vrij Nederland opnieuw doordacht worden.

Vrijheid komt toe aan het individu, maar is niet louter een privé zaak. Vrij-
heid heeft gemeenschap nodig. De vraag is alleen welk soort gemeenschap. 
Gaat het om een eenheid van waarden en cultuur die vanouds geacht werd 
te bestaan. En waarvan we denken, dat we die opnieuw kunnen afdwingen 
door een nieuw nationaal bewustzijn met eigen canons en symbolen? Of 
gaat het om een gemeenschap van mensen die over waarden, over het ver-
leden en de toekomst, heel verschillend mogen denken. Maar tegelijkertijd 
beseffen dat ze in vrede, via politieke strijd met woorden, hun lotsverbon-
denheid gestalte willen geven. Zodanig dat er voor iedereen een plaats is als 
vrije burger? Ik kies voor dat laatste.
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In Memoriam Hans van Mierlo door Jan 
Terlouw (2010) 
 
Toespraak gehouden in De Rode Hoed in Amsterdam op 23 maart 
op een herdenkingsdienst naar aanleiding van het overlijden van 
Hans van Mierlo.

Vooruitgang in de samenleving van mensen is zelden tot stand gebracht 
door een instituut, een kerk, een politieke partij. Het waren bijna altijd in-
dividuen, eenlingen, die de kracht hebben opgebracht om de trage massa 
in beweging te brengen of een andere richting te doen inslaan. Ze heetten 
Socrates, Plato of Spinoza. Newton, Huygens of Einstein. Adam Smith, 
Keynes of Tinbergen. Hans was zo’n eenling. Met zijn grote geestkracht, 
zijn fantasie, en zijn diepe belangstelling voor de interactie tussen macht 
en samenleving, heeft hij meer dan veertig jaar de politiek geanalyseerd en 
heeft hij nieuwe wegen aangegeven. 

Wat heeft hij bereikt? Als het gaat om structuurveranderingen, niet zo veel. 
Heel veel voor zover het veranderingen betreft in de cultuur van onze sa-
menleving. Hij heeft een enorme invloed gehad op de manier van denken in 
de politiek, waarschijnlijk binnen alle partijen. De afgelopen dagen hebben 
enkele personen uit andere partijen laten blijken dat ze intussen de staats-
rechtelijke hervormingen die Hans bepleitte, zouden willen doorvoeren. 
Personen die tot voor kort deel hadden aan de macht, maar nu niet meer. 
Het illustreert treffend wat ik zei. De denkwijze is doorgedrongen. Maar 
een structuurverandering waardoor zij die de macht bezitten die moeten de-
len met degenen van wie ze de macht hebben gekregen, degenen ten gunste 
van wie die macht moet worden aangewend, de burgers, daar zie ik nog niet 
veel van.

Hans en ik hebben soms van mening verschild, over de koers die de partij 
zou moeten volgen. Nooit over het doel. Welk pad is begaanbaar, daarover 
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hadden we soms uiteenlopende gedachten, nooit over het eindpunt. Het 
soort discussie dat in iedere partij wordt gevoerd, wat in ons geval overigens 
nooit tot een serieuze verwijdering heeft geleid. Mijn respect en genegen-
heid voor hem zijn onveranderd groot gebleven.

De invloed die Hans op mensen had is niet te meten, hij was wel te on-
dergaan. Uit de reacties de afgelopen week is wel gebleken hoe velen die 
invloed hebben gevoeld en feestelijk hebben binnen gehaald.

The talk of the town is de vraag of jonge politici mogen kiezen voor hun ge-
zin, in plaats van voor de publieke zaak. De indrukwekkende bijeenkomst 
vorige week donderdag in de Mozes en Aaronkerk maakte duidelijk dat 
Hans in staat is geweest zijn dierbaarsten en zijn vrienden alle aandacht en 
nabijheid te geven, en toch is hij de publieke zaak altijd blijven dienen, met 
daden en geestkracht.

Hans benaderde problemen vooral vanuit een politiek-filosofische en rechts-
filosofische invalshoek, niet vanuit een natuurwetenschappelijke kant, zoals 
ik dat door mijn achtergrond gewend ben. Verschillend. En toch deed hij 
me soms denken aan de grote natuurkundigen die ik in mijn leven heb ont-
moet. Met hen had hij gemeen dat hij soepel van geest was of zelfs bij voor-
keur de gebaande wegen verliet, en dat ook voor hem nieuwe invalshoeken 
eerder regel dan uitzondering waren. 

Hans van Mierlo, minister van staat. Heel bijzonder voor iemand uit een klei-
ne partij, een partij die enkele malen langs de rand van de afgrond is gegaan. 
Zijn betekenis is daarmee in brede en invloedrijke kring erkend. Ik wil niet 
diep ingaan op de politieke betekenis van Hans, dat zal in de komende tijd 
nog veel gebeuren. We zijn nu in de rouw, en we denken niet in de eerste 
plaats aan hem als politicus, maar als mens. U en ik zijn de laatste tien dagen 
veel gecondoleerd door mensen die we niet kennen, maar die weten dat we 
nauw verbonden zijn met D66. Dat deed me goed, omdat het betekent dat 
ze begrijpen dat heel D66 een dierbare vriend heeft verloren. Ik heb tranen 
gezien in de ogen van mensen die hem nooit persoonlijk hebben ontmoet.

D66 is een partij die nooit een beginsel heeft willen opschrijven, maar niet-
temin natuurlijk belangrijke principes heeft, een partij met een ziel. Ieder 
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lid van een politieke partij heeft deel aan de ziel van die partij. Meer dan 
iemand anders heeft Hans die ziel van onze partij gevormd. Vraag me niet 
dat verder onder woorden te brengen, de ziel van een mens en van een partij 
is onaanraakbaar en onbenoembaar. En toch denk ik dat velen van u begrij-
pen wat ik bedoel.

And when the Final Scorer comes
and writes against your name
He will not ask if you won or lost
but how you played the Game. (Grandland Rice).

How he played the game. Zo oorspronkelijk. Zo geestrijk. Zo 
indrukwekkend.

Het is me vaak opgevallen dat mensen die Hans hadden ontmoet, dat niet 
meer vergaten. Zijn voetafdruk is als in steen gebeiteld. De indruk die hij 
maakte, is blijvend.

Hij leefde zo graag, zo intens. Hij kon genieten van het stoffelijke, maar 
vooral van het scherpen van de geest. 

Het is me niet bekend of hij gedichten schreef, maar hij was een zeer 
dichterlijke man. Ik moet aan hem denken als ik het door en door vitalisti-
sche gedicht van Marsman lees, Paradise regained. 

De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
een held’re verruk’lijk-meeslepende wijs.

Ik moet aan hem denken als ik een regel van Vasalis lees:

Er is een boom geveld met lange groene lokken.
Hij doorzag dubieuze structuren.
Waarheid en leugen, een prikkelend mengsel
samen gehouden door macht.
Niet met logica te ontwarren.
Maar met een onvermoede methode
van mystificaties en aforismen 
aan ’t wankelen gebracht.
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Analyses met meerdere gezichten 
Paradoxen in sluiers gehuld 
wierpen een andersoortig, nieuw licht.
Wie was in staat om zich te onttrekken
aan deze poëtisch vertolkte vernieuwing?
Wijder en wijder groeiende spiralen
maakte zijn leven 
tot een gedicht.

Hans paste in geen enkel hokje. Democraat in hart en nieren, strijdend voor 
de emancipatie van de burger, spotvogel van alles wat opgeblazen of van 
klatergoud was, warmbloedig, een man met passie en zeggingskracht, zo’n 
enkeling die de kracht ontwikkelt om wat star is en vastgeroest, in beweging 
te brengen, een uniek mens. Hij is niet meer, maar zijn gedachten blijven.

Gedachten die zijn uitgezaaid
in goede grond, en vrucht hebben gedragen,
daar vindt de tijd zijn match,
daar wordt de dood verslagen.

Het is de afgelopen dagen vaak gezegd: nog lang zullen we ons in onze 
partij en daarbuiten afvragen: wat zou Hans hiervan hebben gevonden? We 
zullen het niet weten, want hij is er niet meer en zijn gedachten waren hoe 
dan ook onvoorspelbaar. Onze gedachten zijn dat – wat hem betreft – niet: 
hij zal er in voortleven.
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Congrestoespraak door Ingrid van 
Engelshoven (2011) 
 
Toespraak gehouden op de 94ste Algemene ledenvergadering op 5 
november in het World Forum in Den Haag

Dames en heren, Democraten,
[…] Het zijn roerige tijden. In Europa gaan we van spoedtop naar spoed-

top. En de Tweede Kamer vergadert in het reces. Voor het eerst sinds 1918 
ook op zaterdag, nog net niet op zondag. En het cda bereikt haar laagste 
stand in de peilingen ooit. Kortom, roerige tijden.

En bij ons? Bij ons lijkt het rustig. Lijkt het, zeg ik. Want er wordt op heel 
veel fronten gewerkt aan een sterk D66. In afdelingen, in gemeenteraden, 
in Colleges van b&w, in regio’s, provinciale staten, gedeputeerde staten, in 
de beide Kamerfracties, en in de Eurofracties. En wat heerlijk weer om ze 
allemaal te kunnen noemen.

D66 staat weer als een huis, maar dat huis moet verder worden versterkt, 
zodat het ook een stevige storm zonder noemenswaardige schade kan door-
staan. […] De kern van onze kracht is ons verhaal, maar om dat verhaal 
overal consistent, luid en duidelijk te laten klinken, is ook een stevige or-
ganisatie nodig. Ik blijf, en ik zal dat blijven herhalen. Want ja, er is op dit 
punt al een hele hoop gebeurd. En ik wil hier graag al die mensen bedanken, 
die daar heel vaak ook achter de schermen heel hard aan gewerkt hebben.

[…]

Congres,
Het brengt me op onze eigen koers. D66 heeft een herkenbare hervor-

mingsagenda voor het onderwijs, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, een 
duurzame economie en een sterk Europa. 
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Maar die agenda staat voor iets veel fundamentelers. Wie kijkt naar ons po-
litieke spectrum, ziet dat de traditionele middenpartijen geen agenda meer 
hebben, en dat de populisten en opportunisten ter linker en rechter zijde 
vooral drijven op angst. De opdracht van D66 is om daar iets tegenover te 
stellen. In een politiek landschap waar angst voor migratie domineert en 
mensen als politiek wisselgeld worden ingezet, moet D66 een boodschap 
van hoop en kansen neerzetten. Hoop dat migratie ons zal helpen onver-
mijdelijke problemen op onze arbeidsmarkt op te lossen. En kansen geven 
aan immigranten die ambitie in en voor onze samenleving hebben. Ooit 
noemden we dat the American dream, de nakomeling van een berooide Ierse 
immigrant die president werd. Ik was deze zomer in de Verenigde Staten 
en ik zag in de krant een paginagrote advertentie waarin een hele reeks 
immigranten werd bedankt voor de bijdrage die ze hadden geleverd aan 
de Amerikaanse samenleving. En dat inspireert toch net iets meer dan de 
narrige houding hier. 

De noodzaak onze pensioenen te hervormen lijkt eindelijk breed te zijn 
doorgedrongen. Maar omdat ook in dit debat de angst voor veranderingen 
door de conservatieven stevig is gevoed, dreigt alles te verworden tot een too 
little too late. 

Maar ook hier: het debat werd doorspekt van angst, terwijl het gaat om de 
hoop op een houdbaar stelsel voor de toekomst. Om de hoop dat iedereen 
door een leven lang leren langer actief kan blijven in de samenleving. 

Als mensen voortdurend angst wordt aangepraat voor onveiligheid op 
straat, zullen wij de werkelijke onveiligheid niet ontkennen, maar wel de 
hoop voeden dat door te investeren in onderwijs voor jongeren, en als het 
moet ook voor hun ouders, we ook investeren in een veiliger samenleving.

Congres, ik was geen fan van de film van Al Gore over ons klimaat, want 
naar mijn mening was ook die film te veel doorspekt van boodschappen van 
angst. Die angst voor klimaatverandering zit hier bij sommige mensen zo 
diep, dat ze het probleem maar volledig ontkennen. Ik ben geen psycholoog, 
maar volgens mij is dat één van de meest primaire reacties op angst.

Ook als het gaat om duurzaamheid is het onze taak te laten zien dat als 
je kansen voor innovatie benut, een duurzame en welvarende economie wel 
degelijk samen kunnen gaan. En die hoop moeten we koesteren, juist omdat 
hier uitgelezen kansen liggen voor de Nederlandse economie.

Ook de eurocrisis kun je misbruiken om dit land nog meer introvert te 
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maken […], maar je kunt ook de kans benutten om verder te bouwen aan 
een sterker Europa, aan een sterker Nederland in een sterker Europa.

In 2009 schreef een partijgenoot Roland van der Vorst het inspirerende 
boek Hoop, waarin hij uiteenzet hoe je je door de toekomst kunt laten ver-
leiden. In zijn inleiding geeft hij een korte schets van hoopgevers waarbij hij 
ze afzet tegen angstzaaiers. En hij schrijft: hoopgevers bekijken problemen 
vanuit een brede blik. Ze krijgen het voor elkaar om mensen op een con-
structieve manier vooruit te laten kijken, in plaats van te zwichten voor de 
waan van de dag. Angstzaaiers daarentegen gebruiken problemen niet als 
opstap, maar als struikelblok. De angstzaaier biedt je het vangnet voor het 
vallen en de hoopgever reikt je de hand op weg naar boven, waarbij hij te-
recht aantekent dat dat dus nog een hele kunst is. Want meegaan in het on-
bekende brengt ook risico’s met zich mee. Je moet dus niet alleen een mooie 
toekomst schetsen, maar ook het vertrouwen wekken dat die bereikbaar is. 

En congres, daar ligt in de kern de opdracht voor D66. Problemen van 
vandaag zien als een opstap naar een mooiere toekomst. Mensen niet alleen 
die toekomst schetsen, maar elke stap op weg daarnaar toe. En door be-
trouwbaar en consistent opereren, het vertrouwen wekken dat die toekomst 
bereikbaar is. Ik roep onze fracties op, hoe lastig dat in deze tijd ook is, niet 
te zwichten voor de waan van de dag, maar juist die boodschap van hoop en 
kansen vorm te geven en uit te dragen. Dat is de opgave voor D66.

Beste mensen,
Om te hervormen en met die boodschap van hoop en kansen te komen, 

werd op 14 september 1966 D66 opgericht. En we zijn onlangs dus vijfen-
veertig geworden. Toch geen wild feestgedruis op dit congres. […] Bestaan 
op zich is nooit een doel van D66 geweest. De partij is een middel om 
dingen te bereiken. En er is veel bereikt. Ik denk bijvoorbeeld aan de ver-
anderingen op medisch-ethisch terrein, die voor heel veel mensen, heel veel 
betekend hebben. En ik vond het heel terecht dat Els Borst is onderscheiden 
voor de wijze waarop zij een bijdrage aan dat debat heeft geleverd.

Maar we hebben nog heel veel te doen. Laten we met elkaar afspreken dat 
we een feestje vieren telkens als we inhoudelijk een mijlpaal hebben bereikt. 
Ik zat vorige week toch maar weer te bladeren in al die boeken die over D66 
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geschreven zijn. En al bladerend kom je dan weer al die bekende gezichten 
tegen, en denk je vooral: wat zagen ze er allemaal jong uit. Al bladerend zie 
je ook de rode draad door onze geschiedenis:

Een partij van hervormers.
Een partij die voorop durft te lopen.
Een partij die gevestigde structuren op de schop durft te nemen.
Een partij van mensen die buiten bestaande systemen durft te denken.
Een partij die oog heeft voor de eigen identiteit van ieder mens.
Een partij die gelooft dat als je het beste uit mensen wil halen, je zowel 

ruimte als steun moet geven.
Een partij die niet in hokjes wil denken, en er daarom waarschijnlijk zo 

lang over deed om zichzelf een etiket op te plakken.
Een partij die niet vastgeklonken zit aan de belangen van een bepaalde 

groep.
Een partij die altijd al solidair was met de toekomstige generaties en daar-

om altijd al pleitte voor investeren in duurzaamheid en onderwijs.
Een partij van toekomstbewakers. En een partij die zich altijd heeft gere-

aliseerd dat onze toekomst ligt in internationale samenwerking.

Congres,
Velen hebben de afgelopen vijfenveertig jaar een gezicht gegeven aan deze 

redenen van bestaan van D66. Maar vandaag wil ik vooral al die onbekende 
gezichten bedanken, die al die jaren hun steentje hebben bijdragen aan D66 
en dat zijn blijven doen in voor- en tegenspoed. En ik wil hier al die leden 
bedanken die in de afgelopen vijfenveertig jaar hun passie, tijd, energie én 
geld in de partij hebben gestoken. En de hoop uitspreken dat u allen dat 
nog heel lang blijft doen, zodat we kunnen blijven bouwen aan een wereld 
waarin mensen centraal staan, waarin inspanning loont en waarin mensen 
zelfredzaam en zorgzaam zijn.
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De ultieme minderheid: het individu, inleiding 
gehouden op de Nacht van de Rechtsstaat 
door Boris van der Ham (2011) 
 
Inleiding gehouden op 18 november in Felix Meritis in Amsterdam 
bij een debat over rechtsstaat en orthodoxe religie. Hieronder volgt 
een ter gelegenheid van dit boek gereconstrueerde versie.

Als in Nederland wordt gesproken over de vrijheid van godsdienst, dan 
wordt vaak plechtig verwezen naar het ‘Plakkaat van Verlatinge’ uit 1581. In 
dat document werd immers de Spaanse Koning Phillips II afgezworen, on-
der meer vanwege zijn tirannieke religieuze opvattingen. Na ‘Het Plakkaat’ 
was er ruimte voor zowel protestanten als katholieken, in alle varianten.

Maar voor goed begrip van de schuring rond de vrijheid van godsdienst, 
waar we vandaag te dag mee te maken hebben, vind ik een ander moment 
in onze Vaderlandse geschiedenis veel belangrijker. Nog geen vijfentwintig 
jaar na het ‘Plakkaat’ ontstond in de jonge Republiek een heftig debat over 
een verdere stap in die godsdienstvrijheid. Twee theologen van de Universi-
teit Leiden hadden een hoogoplopend conflict over de zogenaamde ‘prede-
stinatieleer’. De theoloog Gomarus verdedigde deze leer, die inhield dat al 
bij geboorde door God zou zijn bestemd welke mensen tot de hemel zouden 
worden toegelaten, en welke niet. Keuzevrijheid en zelfbeschikking werden 
daarmee feitelijk verworpen.

Zijn tegenstander was de theoloog Arminius. Hij stelde dat mensen juist 
wel naar eigen inzicht keuzes mochten maken. Afhankelijk van de daden 
op aarde kon je een plek in het hiernamaals verwerven.

In 1608 hielden de Staten van Holland hierover aan het Binnenhof een 
hoorzitting, waar de twee theologen werden uitgenodigd. Ik stel me daarbij 
een zelfde soort setting voor als die we tegenwoordig in de Tweede Kamer 
aantreffen bij hoorzittingen. Een tafel met aan de ene kant de genodigde, 

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   365 21-09-16   13:48



366

de keuze van d66

met een glaasje water voor zijn neus, en aan de kant van de tafel een klein 
gezelschap van serieus kijkende commissieleden.

Arminius sprak bij deze hoorzitting over het belang van de ‘vryen wille 
des menschen’ en dat het belangrijk was dat mensen zelf keuzes moesten 
maken inzake goed en kwaad. Uiteindelijk leidde dit theologisch conflict 
zelfs tot een politiek conflict, wat uiteindelijk in 1619 leidde tot het verbod 
op de ‘Armeniaanse’ visie. Het was de eerste grote smet op de zogenaamde 
Nederlandse vrijheid. Want waarom konden de Gomaristische en Armi-
niaanse visie niet gewoon naast elkaar bestaan? Is dat niet de hele gedachte 
achter godsdienstvrijheid? Waarom moet er een collectieve visie op religie 
zijn? Waarom geen verschil van mening?

Hoewel het gedachtegoed van Arminius in eerste instantie verboden werd, 
werd de diversiteit aan godsdienstige opvattingen later toch kenmerkend 
voor onze vrije samenleving. Hoewel er maar één officiële (protestantse) 
kerk was, hadden niet-officieel christelijke stromingen, en Joden, toch re-
latieve vrijheid. Relatief, want ze waren om religieuze redenen uitgesloten 
van overheidsfuncties.

Dat veranderde pas toen eind achttiende eeuw, begin negentiende eeuw 
de staatsgodsdienst werd opgegeven. Geïnspireerd door de liberale, seculie-
re ideeën van de Verlichting werd in 1813 de nieuwe Nederlandse Grondwet 
opgesteld waarin uitgegaan werd van ieders gelijkheid voor de wet. Ein-
delijk mochten Rooms-katholieken en Joden in het protestants-christelijke 
Nederland echt openlijk hun geloof belijden. Ze waren geen tweederangs 
burgers meer. Dat hadden ze dus te danken aan de seculiere, liberale waar-
den, niet aan religieuze.

Inmiddels is Nederland in meerderheid niet meer religieus. Dat kan je spij-
tig vinden, of niet, het is een feit. Heeft dat Nederland slechter gemaakt? 
Oud-kardinaal Simonis stelde ooit dat Nederland, vanwege de ontkerke-
lijking, leidde aan ‘morele scheurbuik’. Die stelling is echter lastig vol te 
houden. Nederland behoort tot de meest welvarende, gelukkige en veilige 
landen ter wereld. Nergens wordt zo veel vrijwilligerswerk gedaan, en geld 
ingezameld voor goede doelen.

Toch bepaalt de discussie over religie nog steeds de krantenkoppen. Is-
lamitisch geïnspireerd terrorisme doet de wereld sidderen. Hoe moeten we 
daar mee omgaan? Maar ook speelt voortdurend de vraag hoe we überhaupt 
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moeten omgaan met religieuze opvattingen. Hoe passen dat soort minder-
heidsopvattingen in de moderne samenleving? 

Orthodox-religieuze groeperingen vinden in ieder geval dat ze tekort 
worden gedaan. Ze stellen met regelmaat dat de seculiere meerderheid haar 
wil opdringt aan minderheidsgroepen. Waar is de vrijheid om anders te 
denken? Wordt de ‘ joods-christelijke traditie’ wel voldoende gerespecteerd? 
Deemoedig erkennen orthodoxe christenen – vaak erfgenamen van Goma-
rus’ gedachteleer – dat het christendom in de geschiedenis misschien de 
vrijheid van andersdenkenden te veel heeft beknot. Maar, zo stellen ze, is 
het dan nu ‘pay back time’? Gaan de ongelovigen, die nu in de meerderheid 
zijn, dezelfde fout maken door de rechten van gelovigen te beperken?

Voorbeeld van deze ‘nieuwe intolerantie’ zou dan het schrappen van 
het godslasteringverbod zijn. De initiatiefwet van D66, die dit verbod wil 
opheffen heb ik hoogstpersoonlijk geschreven, en dat heeft me in ortho-
dox-christelijke hoek het predicaat ‘antireligieus’ opgeleverd. En dat is dan 
nog een relatief vriendelijke bejegening. 

Het feit dat er stappen worden ondernomen om het onverdoofd ritueel 
slachten aan banden te leggen, wordt gezien als intolerant richting Joden en 
Moslims. Het wordt ook een schande gevonden dat in het bijzonder onderwijs 
straks – door toedoen van de nieuwe intoleranten – leerlingen niet meer om 
religieuze redenen geweigerd kunnen worden. Dat straks ook homoseksuele 
docenten niet meer ontslagen mogen worden in het religieus onderwijs, zou 
volgens hen zelfs blijk geven van een gebrek aan ‘democratische gezindheid’. 
De grondwettelijke vrijheid van godsdienst is in gevaar, zo wordt beweerd. 

Het zijn grote woorden, maar ook loze woorden. 

Want wat is die vrijheid van godsdienst nou eigenlijk? 

Het is de vrijheid om te geloven wat jij, als persoon, wilt. De vrijheid van 
godsdienst beschermt het recht van mensen om zelf te bepalen dat je bij een 
groep gelijkgezinden wilt horen, maar ook dat je te allen tijde anders dan 
die groep mag zijn. Onderdeel van dat recht is ook om in het geheel niet 
bij een georganiseerde godsdienst te hoeven horen. Of om er voor te kiezen 
helemaal geen geloof in een God te hebben. Atheïsten en humanisten zijn 
niet voor niets een sterk groeiende groep in de wereld.
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Ja, de vrijheid van godsdienst geeft religieuze ouders het recht om hun kin-
deren naar eigen overtuiging op te voeden. Maar de kinderen hebben ook 
het recht om hun eigen opvattingen te ontwikkelen. Ze hebben een zelf-
standig recht op hun lichamelijke integriteit. Ze hebben een recht op infor-
matie over wetenschap. Kinderen zijn niet het ongeclausuleerde religieus 
‘bezit’ van hun ouders. Ook zij bezitten de vrijheid om te geloven wat zij, 
als persoon, willen.

Ik stel vast dat sommige orthodoxe gelovigen denken dat de vrijheid van 
godsdienst hen juist wel een soort collectief recht geeft. Er wordt gedacht 
dat de vrijheid van godsdienst het recht geeft om naast je eigen leven, ook 
dat van anderen verregaand te bepalen. Deze redenering lijkt een beroep te 
doen op de negentiende eeuwse leer van de ‘soevereiniteit in eigen kring’. 
De bedenker ervan, de antirevolutionair Abraham Kuyper, vond dat in het 
gezin en religieuze kring niet de overheid, maar de ‘levenswet’ richtingge-
vend moest zijn. Overheidsinmenging zou haaks staan op de belangen van 
de groep en mocht alleen als het individu in de knel dreigde te komen.

Maar zit hierin nu juist niet het dilemma? Want wanneer komt iemand in 
de knel? Zit de leerling die van school gestuurd wordt, omdat hij kritische 
vragen stelt op school over de scheppingsleer, dan niet in de knel? Wat als 
een islamitisch meisje denkt dat ze God ook kan eren zonder hoofddoekje? 
Hoe om te gaan met een religieuze maar lesbische juf? Ik sta voor religieuze 
vrijheid, maar als je met dat recht in de hand vervolgens een ander denkt 
tekort te mogen doen, dan gaat het mis. 

Die ander kan ook een dier zijn, want mij betreft. Als we inmiddels 
vinden dat dierenwelzijn belangrijk is, en dat bepaalde vormen van ritueel 
slachten niet voldoen aan de welzijnseisen, dan is het toch niet gek dat men-
sen daar vragen bij stellen?

Hoezo is de vrijheid van godsdienst een soort ‘groepsrecht’? Hoe een-
vormig is die groep dan? Er leven in orthodox religieuze kringen in-
middels veel afwijkende opvattingen over huwelijk en echtscheiding, 
homoseksualiteit en de positie van de vrouw. Er wordt verschillend ge-
dacht op de scheppingsleer, over lichamelijke zelfbeschikking, over hoe 
letterlijk of figuurlijk de verhalen uit de heilige boeken moeten worden 
genomen. Al die verschillende opvattingen over religie, en de invulling 
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van godsdienst, verhouden zich niet met de vrijheid van godsdienst als 
collectief recht.

Het is ook onjuist dat er een soort massieve, eenvormige seculiere ‘meerder-
heid’ zou bestaan die hun opvatting aan orthodoxen en andere ‘minderhe-
den’ wil opdringen. Er zijn inderdaad geen grote religieuze of ideologische 
hoofdstromen meer in de Nederlandse samenleving, maar dat betekent niet 
dat die zijn vervangen door eenvormigheid. De praktijk is dat de variëteit 
aan opvattingen eerder is toe- dan afgenomen. Die variaties zijn echter 
niet meer eenvoudig te vangen binnen de engte van makkelijk te definiëren 
‘groepen’. Mensen kiezen hun identiteit uit een rijke waaier aan opties. Als 
er al een meerderheidsopvatting bestaat, dan huist die vooral in de gedachte 
dat ieder mens deze keuzevrijheid toekomt, en dat de wetgever hierin dient 
te voorzien. Die gedachte negeert dus geen minderheidsopvattingen, maar 
beschermt juist de ultieme minderheid: het individu.

Mag iemand dan nog wel orthodox-religieuze opvattingen hebben? Ja na-
tuurlijk. Hij mag in Nederland zelfs scholen stichten, verenigingen op-
richten en televisie-uitzendingen maken, nota bene betaald door de belas-
tingbetaler. Mensen hebben in Nederland dus alle ruimte zich kenbaar te 
maken, en kunnen voluit kiezen voor een eigen invulling van het leven. Dat 
recht moeten we koesteren.

Ik deel ook de visie dat de overheid grote terughoudendheid moet hebben 
wanneer het gaat over interne regels binnen een kerk of moskee. Maar in 
bijvoorbeeld het door de overheid gefinancierde bijzonder onderwijs is zo’n 
pseudorechtssysteem onwenselijk. Ja, de vrijheid van godsdienst is een be-
langrijk grondrecht, maar laten we niet doen alsof dit het enige of allerbe-
langrijkste grondrecht is. Als blijkt dat andere belangrijke grondrechten, 
zoals gelijke behandeling, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
maar ook de persoonlijke godsdienstige opvattingen van een individu wor-
den overvleugeld door de godsdienstige opvattingen van een meerderheid 
binnen de groep, dan mag de wetgever hierin het evenwicht herstellen. Het 
recht op orthodoxie is immers geen vrijbrief om andere individuele rechten 
in de knel te laten komen.
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Ten slotte nog een opmerking over de die godslasteringswet waar ik al over 
sprak. Ik weet dat dit gevoelig ligt bij veel orthodoxiegelovigen. Ze zien de 
afschaffing van die wet als de ultieme poging van de zogenaamde ‘seculiere 
meerderheid’ om alles wat religie heet uit te bannen.

Ik zou graag het omgekeerde willen beweren. Ik vraag u daarvoor even 
een kijkje over de grens te nemen. Godslasteringwetten worden in veel 
landen juist gebruikt om religieuze minderheden de mond te snoeren. In 
veel islamitische landen worden afwijkende religieuze opvattingen al snel 
als geloofsafval of godslastering bestempeld. Er staan hoge straffen op, en 
in sommige landen zelfs de doodstraf. Niet alleen atheïsten en humanisten 
zijn daar het slachtoffer van, maar ook andersdenkende moslims, christenen 
en boeddhisten. Toen Nederland ooit kritiek uitte op Pakistan vanwege de 
doodstraf voor een christelijke vrouw die de profeet Mohammed zou heb-
ben beledigd, werd door Pakistaan geantwoord dat Nederland toch ook nog 
een wet op godslastering had. Dus wie waren wij om kritiek te hebben? 
Alleen al om die reden is het goed zo snel mogelijk onze wet te schrappen.

Je zou kunnen zeggen dat het recht op geloofsafval misschien nog wel be-
langrijker is dan de vrijheid van godsdienst. Als iedereen individueel mag 
afwijken van de meerderheid, dan is iedereen beschermd. Dan mag je or-
thodox zijn, ook al vindt de vrijzinnige je maar een gek. Dan mag je een 
moslima zonder hoofddoek zijn, al vindt je broer dat maar niets. Dan mag 
je humanist zijn, ook al vindt de dominee je een dwaler. Dan kunnen zo-
wel Gomarus als Arminius hun visies verkondigen, hoewel ze elkaar waar-
schijnlijk als afvalligen en godslasteraars zullen beschouwen.

Iedereen afzonderlijk, ieder individu, heeft het recht een minderheid te mo-
gen zijn. Daar gaat de vrijheid van godsdienst over, wat mij betreft. Als we 
scherp blijven op de precieze invulling daarvan, dan komt het wel goed met 
die ‘vrije wille des menschen’.
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Hervormen vanuit idealen, toespraak 
gehouden op een D66-regiocongres door 
Joris Backer (2014) 
 
Gehouden op 12 april in Gooiland Evenementenlocatie in 
Hilversum 

Beste democraten, leden en niet-leden, sympathisanten van D66 en van de 
Hans van Mierlo Stichting. Dank dat ik vandaag hier het woord mag voe-
ren. Ik wil samen met u stilstaan bij het domein van het sociaal-liberale 
gedachtegoed.

In de politiek zie ik drie domeinen: 
Het domein van het Waarom: waarom vinden wij sociaal-liberalen wat wij 

vinden?; de bron van onze idealen.
Het domein van het Wat: wat betekent dat voor de praktische politieke 

keuzes in programma’s?;
en het domein van het Hoe: hoe gaan wij onze idealen realiseren, bijvoor-

beeld met welke partijen, meerderheden, minderheden enz.?

[…] Wij bevinden ons in de bijzondere positie van een partij die een van-
zelfsprekendheid van het bestaan en een politieke relevantie heeft die wel 
eens anders is geweest in de politieke geschiedenis. Zekerheden verdampen, 
rondom ons is veel ontploft en zijn de zuilen ingestort. En uitgerekend D66 
heeft in deze roerige tijden een vanzelfsprekende positie in de Nederlandse 
politiek verworven.

Hoe kan dat? Het zelfstandig voortbestaan is voor een politieke vereni-
ging nimmer vanzelfsprekend. Zeker niet voor ons met zo’n dynamische 
geschiedenis. Dat is mijn spirituele vertrekpunt voor die discussie en dat 
past ook bij ons. Wat zijn wij als partij dan nu? 
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Ik waag een poging om die vraag te beantwoorden. Een zuil van het oude 
bestel zijn we nooit geweest en willen we niet worden. D66 is zich aan het 
ontwikkelen als een bruggenbouwer van een nieuwe ordening. We leggen 
wegen aan in een nieuw politiek landschap, waar veel van de oude politieke 
rivieren niet meer in vertrouwde beddingen stromen. Waar partijen op de 
vleugels bij zijn gekomen. Waar inmiddels het grootste deel van de kiezers 
is gaan zweven. Kanalen graven naar de macht, heette dat vroeger. 

Toen ik als student in 1975 mijn eerste D66-congres bezocht, zweefde nog 
bijna niemand, maar wat mij en velen die actief werden in D66 geweldig 
inspireerde waren de waarden van onze politieke beweging: 

persoonlijke vrijheid;
kansengelijkheid;
rechtvaardigheid en verbondenheid. 
En hoog op de politieke agenda stond: gecontroleerde macht. 

[…]

Misschien omdat ik sinds 2011 zelf deel uitmaak van een gekozen orgaan – 
de senaat – ben ik de impact van verkiezingsprogramma’s gaan relativeren. 
Het belang van het beter ontwikkelen van het eigen sociaal-liberale gedach-
tegoed heeft voor mij een hogere prioriteit gekregen. Het is mijn overtui-
ging dat onze kiezer een partij en zijn leider herkent op het waardenniveau. 
Herkent of de mensen van die partij en in het bijzonder de politieke leiders 
deugen of niet.

Een heel hoog percentage van degenen die de Kieswijzer doen, blijkt toch 
anders te stemmen, omdat ze voelen dat er een dieper liggende drijfveer 
moet zijn. Of scherp aanvoelen dat die juist ontbreekt.

Vroeger waren die waarden overzichtelijk verdeeld:
Moraal en normen bij het cda.
Verbondenheid en gelijkheid bij de PvdA.
En vrijheid bij de Vvd.

Maar die waarden zijn natuurlijk universeel en de drijfveren veel complexer. 
Kanalen graven naar de macht doen we nu in een héél ander politiek land-
schap. Nu zoveel kiezers zijn gaan ‘zweven’ gaat het erom je te onderschei-
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den. Als politicus, als partij. Door aan die onderliggende waarden herken-
baar vorm en inhoud te geven. We beloofden toch al sinds onze oprichting 
hervormingen vanuit die idealen?

En vandaag krijgt de kiezer boter bij de vis. Invoering van de hervormingen 
van de woningmarkt, in de zorg en verbeteringen in het onderwijs, extra 
geld en kansen voor de opleiding van onze kinderen en voor permanente 
educatie. En niet zo weinig ook!

[…]

Volwassen 
We zijn politiek volwassen geworden. Het loont om je stem op ons uit te 
brengen. Waarom hebben we er eigenlijk bijna 50 jaar over gedaan om de 
positie te bereiken die we nu hebben? 

Een plausibele verklaring is dat onze afwijzing van de verzuiling, van het 
Bestel van toen, inmiddels veel breder gedragen wordt dan alleen door een 
kleine seculiere voorhoede. Steeds meer mensen zijn het kennelijk met ons 
eens dat zij zelf uitstekend in staat zijn om invulling te geven aan hun ge-
luk, welzijn en gezondheid. Daar komt bij dat onze verbinding sterker is 
geworden met de vele segmenten van de samenleving op andere dagen dan 
een verkiezingsdag, al kan dat nog veel beter (zie de SP). Ik doel dan op de 
verbinding met verzameling van mensen onderling, die niet klassiek zijn 
georganiseerd of vertegenwoordigd. We noemen ze vaak de outsiders die 
niet vanouds een plek hebben in de polder. Het zou ook kunnen zijn dat 
kiezers belonen dat wij eerlijk en consistent zijn geweest over de noodzaak 
tot hervormingen. Ten slotte: we zijn als democraten ook beter verbindbaar 
geworden, omdat we erkennen dat wij als sociaal-liberalen onderdeel zijn 
van een denktraditie.

Mag ik een ander woord dan de ‘polder’ gebruiken? Ik zou willen spreken 
over het landschap als metafoor voor het veld van activiteiten waarin wij lan-
delijk en lokaal actiever en herkenbaarder zijn geworden. In dat landschap 
hebben wij als D66 onze vijf richtingwijzers geplaatst. Die staan goed zicht-
baar met hun voet stevig in de grond. Die markeren dat wij niet een jaartal of 
issue gebonden beweging (kroonjuwelen, weigerambtenaren, etc.) zijn, maar 
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een vereniging die mensen bijeen brengt die bewust of onbewust herkennen 
dat wij onze wortels in de Verlichtingswaarden hebben. Die erkenning door 
onszelf en de herkenning door anderen maakt ons voorspelbaarder.

We zijn onze wortels beter gaan benoemen en operationaliseren.Wij spre-
ken meer dan vroeger over de persoonlijke moraliteit als kompas en over 
excellent onderwijs als fundament van de samenleving. Over toekomstbe-
waking en over de duurzaamheidsagenda.

Onze kiezers zullen er niet dagelijks aan denken, maar het spoor van ons 
gedachtegoed is terug te volgen naar denkers als Erasmus, Spinoza, Con-
stant, Stuart Mill. Naar politici als Treub, Marchant, Kohnstamm, Van 
Mierlo en Terlouw. Naar de Vrijzinnig Democratische Bond uit de vorige 
eeuw. Dat had in 1966 ook de naam kunnen zijn van D66, als de naam nog 
beschikbaar was geweest. Dat is de bron, in die grond groeien onze wortels. 
Die wortels blijven hetzelfde, maar onze rol verandert met de tijd. 

Die politieke rol vullen we dagelijks in. Vertrouw, Handel, Beloon, Streef, 
Koester zijn werkwoorden die aan die bron zijn ontleend. Ze geven al onze 
democraten die actief zijn een handelingsperspectief mee. Niet de oplos-
sing, wel de richting. Dat past bij ons mensbeeld: wij hebben de waarheid 
niet in pacht. Dat past ook in de denktraditie van Hans van Mierlo.

Als D66 en als de Van Mierlo Stichting zijn we zelf ook volwassener gewor-
den in de organisatie van de vereniging, in het prioriteiten aanbrengen, in 
het eisen stellen aan het niveau van publicaties en in de manier waarop we 
onze doelen bereiken. 

Verandering betekent ook loslaten. De filosofe Susan Neiman merkte op dat 
‘Volwassen worden betekent beslissen welk deel van je opvoeding je meeneemt en 
welk deel je verwerpt.’ Dat adagium geldt ook voor het volwassen worden van 
onze eigen politieke vereniging.

Dat is de kracht van innovatie – ook zo’n typisch D66-woord. Het ver-
trouwen dat we in staat zijn steeds nieuwe oplossingen te vinden om het 
leven beter te maken. En oude oplossingen los te laten.

Dat alles kwam samen in de persoon van Els Borst. Zij was ons rolmodel 
van een effectieve politica die in alles altijd de mens centraal stelde. De 
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rol van bruggenbouwer die zij vervulde ligt ons beter dan we soms willen 
erkennen. Die rol van bruggenbouwer is misschien wel belangrijker gewor-
den door dit gefragmenteerde politieke landschap. Doelen bereiken vanuit 
kracht, niet vanuit macht. Geloof me, dat is cruciaal om mensen te boeien 
en te binden.

Ik ben er van overtuigd dat we die instelling ook zien in al die colleges waar 
we nu gaan besturen en in de raden waarin we de grootste partij zijn gewor-
den. Dat is op veel plaatsen een cultuur- en stijlbreuk met het hiërarchische 
denken. Handelen vanuit eigen kracht wordt belangrijker dan vanuit macht. 
Er zijn immers geen echte grote partijen meer met dominante macht. Wij 
hebben nooit dominante macht gehad en zullen ons daar prima bij voelen. 
Daarmee draaien we de paradox van Hans van Mierlo om: het onderscheid 
voor de machtsvorming zit niet in de heldere blokvorming voorafgaand aan 
de verkiezing. Die duidelijkheid is schijn gebleken. In deze tijd van frag-
mentatie wordt het smeden van nieuwe politieke en maatschappelijke coali-
ties de hoofdopgave voor deze tijd.

Het onderscheid zit nu in de helderheid over je rol daarin, je eigenheid, je 
eigen waarden en de voorspelbaarheid en consistentie van je politiek gedrag 
te midden van die fragmentatie. En als er geen samenwerking mogelijk is 
op basis van onze waarden, dan sta je tegenover elkaar en dat is dan ook 
terecht. Want dan heb je te maken met wezenlijke tegenstellingen en echte 
keuzes. Die je niet kunt uitruilen.

Eigen kracht 
Stellingname vanuit waarden geldt voor veel meer politieke issues. De 
scheidslijn tussen paternalisme en eigen kracht; de activeringsdiscussie in 
de sociale zekerheid, in de gezondheidszorg, enz.

In de politieke praktijk van alledag is dat dus ook vaak: knokken. Het zijn de 
beroemde smalle marges en het gedoe. Voorjaarsakkoord, Herfstakkoord, 
Woonakkoord, etc. Maar er blijft altijd wat te wensen over. Veel partijen 
aarzelen over hun positie in de verkiezingen [voor het Europees Parlement] 
van 22 mei aanstaande, omdat zij denken dat de bevolking twijfelt. Laten wij 
denken vanuit eigen waarden en kracht en proberen te overtuigen.
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Verbindbaar
Terug naar ons eigen land in Europa, dat een voorwaarde is voor onze 
ontplooiing. D66 zal in dat veranderende landschap nieuwe verbindingen 
moeten smeden waar die verloren zijn gegaan of nog gaan. Verbindingen 
die houvast bieden. Eigenlijk zou onze kerncompetentie in die voortgaande 
schepping moeten zitten, waarin we als het ware een landschapsarchitect zijn. 
Behept met empathie, met compassie, omdat wij erkennen dat er achter 
veranderingsprocessen een wereld van verwarring en chaos schuil gaat. Als 
partij moeten wij verbindbaar blijven. Dus niet zó ver voor het peloton uit-
fietsen dat wij ongeloofwaardig zijn voor de mensen die voor de laatste keer 
de rolluiken laten zakken, of voor het laatst de fabriekspoort uitlopen, of de 
tweehonderdste sollicitatiebrief versturen. Intellectuele twijfel is charmant 
en allemaal liggen we wel eens wakker.

Wij hebben een afspraak met de kiezer en die rekent erop dat wij koers 
houden. Dat zijn kiezers uit alle geledingen (hoogopgeleid, laagopgeleid, 
stad en platteland, Randstad en Brabant en Groningen, hoog inkomen en 
laag inkomen). Zij weten D66 op het stembiljet te vinden. De mythe dat wij 
een breder verhaal nodig zouden hebben voor het aanspreken van een breed 
publiek wordt al jaren gelogenstraft door de resultaten. 

En dan, dan zijn we op een dag op eigen kracht een brede partij die mensen 
verenigt rond ons ideaal van ontplooiing. Een verbindbare partij. Waarom 
zouden wij de groei niet kunnen consolideren in het huidige landschap? 
Niet vanzelfsprekend, maar wel kansrijk. En dan zouden we zelfs – schrik 
niet – een brede volkspartij genoemd mogen worden…!

Schijnzekerheid
Die partij zal niet vluchten in de schijnzekerheid van de opportunistische 
en populistische oplossingen, maar antwoorden blijven zoeken op basis 
van onze waarden. De boodschap uitdragen dat veranderingen wenselijk 
zijn maar altijd zullen plaats vinden in verbondenheid en onderling ver-
trouwen. 

En niet aarzelen om het progressieve geluid te laten horen. […] De blij-
vende herkenning van een partij is niet gelegen in de vraag of je vandaag 
voor verhoging van de eigen bijdrage bent, en morgen tegen de verlaging 
eerste schijf inkomstenbelasting. Het gaat erom dat wij (met of zonder ‘66’) 
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herkend worden op de dieperliggende emotie: of we deugen op het niveau 
van onze waarden. 

Dat hebben we onder andere bewezen toen het populisme opkwam. Laten 
we ons geen illusies maken. We zien de opkomst van het Front Nationale in 
Frankrijk. Het populisme in Europa ‘is here to stay’, ook in ons land.

Maar het goede nieuws is: wij ook!
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Gevangenpoortlezing: Het leven van 
anderen? door Sophie in ’t Veld (2014) 
 
Gehouden in het Haags Historisch Museum in Den Haag op 
9 november

Vandaag precies vijfentwintig jaar geleden zat ik met een groep interna-
tionale studenten geschaard rond een klein zwart-wit TV-tje, in de grote 
woonkeuken van een universitair instituut in Florence, Italië, waar ik een 
paar maanden verbleef voor mijn studie. Ademloos volgden we de beelden 
uit Duitsland. We voelden aan dat er iets heel groots gebeurde, maar eigen-
lijk konden we op dat moment niet bevatten hoe groots.

De muur werd een paar jaar voor mijn geboorte gebouwd, dus mijn hele 
jeugd wist ik niet beter dan dat mijn wereld liep tot aan de scheidslijn ergens 
dwars door Europa. De mensen die achter die muur woonden, kende ik 
niet. Het waren vreemden voor me, levend in een grauwe wereld, ver weg.

Vandaag, 25 jaar later, zit ik in de bankjes van het Europees Parlement naast 
collega’s van achter die muur. Die onbekenden van toen, de schimmen ach-
ter die muur, zijn nu mijn collega’s en mede-Europeanen. Samen bouwen 
we aan een sterker Europa. Ik ben me nog elke dag volledig bewust hoe 
bijzonder dat is. Naast alle dingen waar we graag en veel over klagen in de 
Europese Unie, soms terecht, moeten we af en toe toch even stilstaan bij 
waar het ook weer ècht over gaat.

Ik hoop dat vandaag iederéén stil staat bij onze kostbare vrijheid. Dat ie-
dereen zich weer even bewust is dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat 
onze vrijheid niet alleen wordt bedreigd door griezelige vijanden van buiten, 
maar dat ze ook van binnenuit, door onszelf, kan worden ondermijnd. Te 
licht vergeten we dat we het overgrote deel van de gruwelen, bloedvergieten 
en onderdrukking in het Europa van de twintigste eeuw ons niet werd aan-
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gedaan door vreemde mogendheden die ons continent onder de voet liepen, 
maar dat het ‘homegrown’ was. Van eigen makelij. De oorlogen, genocides, 
dictaturen en terreur van de twintigste eeuw hebben we onszelf aangedaan.

De Europese Unie mag dan een bureaucratische moloch zijn met een de-
mocratisch deficit en wat er verder allemaal nog meer mee mis is, maar ik 
vind het nog steeds een wonder dat we elkaar op de ruïnes van honderd jaar 
oorlog en onderdrukking de hand hebben gegeven, en besloten hebben sa-
men de toekomst in te gaan. Als ik kijk naar de vele verschrikkelijke brand-
haarden en dictaturen in de wereld van vandaag, hoop ik dat de Europese 
integratie als inspiratie kan dienen.

Vandaag staan we stil bij de val van de Muur. We vieren de democratie en 
onze vrijheid. We herdenken de moedige mensen die streden voor die demo-
cratie en vrijheid, en die daar vaak een hoge prijs voor betaalden. Ik ben die 
mensen dankbaar. Maar ik maak me zorgen hoe achteloos we omgaan met 
hun erfenis. Vooral als ik spoken uit dat grauwe verleden weer op zie duiken.

Een paar jaar geleden toonde de geruchtmakende film ‘Das Leben der An-
deren’ hoe de ddr haar burgers bespiedde en poogde volledige controle te 
krijgen over het leven van burgers. Wie denkt dat dat artistieke overdrijving 
is, moet eens een bezoek brengen aan de oude Stasi-archieven in Berlijn.

En wie denkt dat dat helemaal verleden tijd is, vergist zich ook. Das Leben 
der Anderen? Nee, het gaat over ons eigen leven. Maar de geheime dien-
sten hebben tegenwoordig oneindig veel meer technische mogelijkheden 
om ons te bespioneren dan in de ddr. Was u geschokt door de beelden van 
Das Leben der Anderen waarin de hoofdpersonen worden gadegeslagen in de 
intimiteit van hun slaapkamer? Vandaag de dag maken geheime diensten 
gebruik van technologie om de webcams van onze mobieltjes en iPads op 
afstand te activeren, zodat ze kunnen meekijken in de intiemste hoeken van 
ons dagelijks leven. Zonder tussenkomst van een rechter. Zonder gerede 
verdenking of zelfs maar aanleiding. Dat is geen film, geen science fiction, 
maar werkelijkheid. Maar het meest schokkende is niet dat geheime dien-
sten zoiets doen. Het meest schokkend is dat wij het voor kennisgeving 
aannemen. Dat er geen massale straatprotesten zijn uitgebroken tegen zo’n 
flagrante schending van onze privacy.
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Want privacy is een grondrecht en cruciaal in een vrije, democratische sa-
menleving. Privacy betekent vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid 
je leven te leiden en keuzes te maken zonder inmenging van de overheid. 
Privacy betekent veiligheid, bescherming voor jezelf en je naasten. Het be-
tekent rechtsbescherming, bescherming tegen willekeur en discriminatie. 
We gebruiken de termen privacybescherming of bescherming persoonsge-
gevens. Maar eigenlijk gaat het om de bescherming van mensen.

De overheid heeft toegang tot zo’n beetje alle details van ons dagelijks be-
staan. Waar we wonen, met wie we contact hebben, al onze bewegingen, 
ons koopgedrag en onze levensstijl, onze slechte gewoontes en kleine en 
grote geheimpjes, onze ziektes en problemen, onze financiële toestand, ons 
gedrag achter het stuur, onze religieuze overtuigingen, ons lidmaatschap 
van de vakbond, onze politieke voorkeur. Alles dat op het internet staat of 
anderszins elektronisch beschikbaar is, is in principe toegankelijk. […]

Overheden hebben een onstilbare gegevenshonger. De wet staat het ge-
bruik van persoonsgegevens uitsluitend toe als daartoe een strikte noodzaak 
bestaat. Maar tegenwoordig wordt alles opgeslagen vanuit de gedachte ‘ je 
kan niet weten waar het nog goed voor is’. Van ‘need to know’ naar ‘nice 
to know’. Niet meer de noodzaak van bijvoorbeeld een onderzoek naar een 
misdaad, maar het opslaan van gegevens van onschuldige mensen, voor het 
geval ze ooit, ergens in de toekomst eens iets zouden mispeuteren. Gege-
vens die worden opgeslagen voor persoonlijke, sociale of commerciële doel-
einden, worden bewijsmateriaal van nog te plegen misdaden. Function creep 
heet dat. Een sluipende uitbreiding van de doelen waarvoor gegevens wor-
den opgeslagen.

In onze rechtsstaat zijn er in principe strenge regels voor het gebruik van 
persoonlijke informatie. Het recht op een persoonlijke levenssfeer en be-
scherming van persoonsgegevens is vastgelegd in internationale mensen-
rechtenverdragen. Er is een enorm corpus aan nationale, sectorale en Eu-
ropese wetten voor de bescherming van de privacy en persoonsgegevens. 
Daarnaast zijn er natuurlijk elementaire principes in de rechtsstaat, zoals 
het vermoeden van onschuld. Veiligheidsdiensten zijn in principe ook aan 
strakke regels gebonden.

Maar zoals wel vaker gaapt er een enorme kloof tussen wetten en wer-
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kelijkheid. Zoals overal worden wetten overtreden, of er zitten gaten in. In 
het internettijdperk valt steeds minder goed te bepalen in welk rechtsgebied 
persoonsgegevens zich formeel, fysiek bevinden. Daar maken diensten grif 
gebruik van. En ook door samenwerking en uitwisseling van gegevens ko-
men veiligheidsdiensten via een omweg aan informatie, die ze in eigen land 
niet legaal zouden kunnen verkrijgen. […]

Het is schokkend hoe regeringen er niet naar streven om de wetten en de 
Grondwet zo goed mogelijk na te leven, naar de letter en de geest, maar 
welbewust zoeken naar gaten in de wet, bewust misleidend formuleren, of 
simpelweg maling hebben aan grondwettelijke principes. Ook in Neder-
land.

Daarbij zien we dat in het tijdperk van Big Data het accent verschuift naar 
preventie, het voorkomen van bekende bedreigingen, of nog een stap ver-
der: ‘pre-emption’: het voorkomen van onbekende dreigingen. Met Big Data 
menen we op basis van profielen gevaarlijke personen te kunnen herkennen. 
Of het nu gaat om terroristen, kinderverkrachters of bijstandsfraudeurs. In 
plaats van gericht onderzoek naar verdachte personen op grond van hun 
activiteiten, wordt er een sleepnet uitgeworpen in gegevensbestanden vanuit 
de gedachte dat bij een visexpeditie altijd wel iets wordt gevonden. Zo ver-
schuift de bewijslast steeds meer naar het individu: u voldoet aan het profiel, 
dus bewijst u maar eens dat u onschuldig bent! Hiermee slaan we een pijler 
onder de rechtsstaat weg: het principe van onschuld tot het tegendeel is 
bewezen. […]

Er is nog een zorgelijke verschuiving: sinds 9/11 valt terreurbestrijding in 
een ander wettelijk kader, waarbij burgers steeds minder rechtsbescherming 
genieten. Vroeger was terreurbestrijding een zaak voor politie en justitie, 
zoals andere misdaadbestrijding. Sinds 9/11 is het een zaak van nationale 
veiligheid geworden. De term ‘war on terror’ gaf niet alleen aan dat het om 
iets belangrijks ging, maar ook dat de normale wetten niet gelden. Net als 
in een oorlogssituatie. Het begrip ‘nationale veiligheid’ is steeds meer op-
gerekt. Nationale veiligheid is niet hetzelfde als de fysieke veiligheid van u 
en mij. Het is de veiligheid van de staat als systeem. Voor de bescherming 
daarvan gaan individuele rechten opzij. Het is dan ook heel zorgelijk hoe 
losjes wordt omgesprongen met het begrip.

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   381 21-09-16   13:48



382

de keuze van d66

[…]

Sommige mensen reageren daarop met schouderophalen. De Amerikanen 
zijn toch nette mensen? For Brutus is an honorable man… Het argument 
wordt gebruikt door talloze regeringen, ook de ondemocratische. Onder 
verwijzing naar nationale veiligheid heeft Rusland alle communicatiegege-
vens rondom de Olympische Spelen in Sotchi voor jarenlang opgeslagen. 
China heeft met een groeiende telecomsector ook steeds meer mogelijk-
heden alle eigen burgers te bespieden, maar ook Europeanen, Amerikanen 
en anderen. Het inperken van de burgervrijheden met beroep op veiligheid 
is klassiek. Maar het risico van een glijdende schaal is groot. Niet alleen in 
dictaturen, maar ook in een democratische samenleving. […]

In de sfeer van angst en wantrouwen van de afgelopen jaren, hebben over-
heden schier onbeperkte bevoegdheden gekregen, terwijl de democratische 
controle daarop is afgekalfd en de rechtsbescherming van burgers wordt 
uitgehold. Checks and balances, de kern van een democratische rechtsstaat, 
worden geëlimineerd als ‘hinderlijk’ voor overheden. Het is zorgelijk dat 
wordt betoogd dat de rechtsstaat de strijd tegen terroristen en criminelen 
in de weg staat. Kennelijk zijn we vergeten dat we diezelfde rechtsstaat nu 
juist hebben opgetuigd ter bescherming van burgers. De machtsverhouding 
tussen burger en staat is ernstig scheef gegroeid, in het nadeel van de indi-
viduele burger.

[…]

Het is in zekere zin geruststellend dat we ons niet druk maken over de 
data-honger van de overheid. Het is een positief signaal dat we blijkbaar 
veel vertrouwen hebben in onze overheid. Vertrouwen is essentieel voor een 
samenleving. Maar vertrouwen moet niet omslaan in naïviteit. De kwaliteit 
van onze democratie hangt niet af van een blind vertrouwen in de goede 
bedoelingen van onze bestuurders, maar in de effectiviteit van de democra-
tische controlemechanismen.

In Europa is de democratie robuust. Maar niet immuun voor autoritaire 
of anti-democratische tendensen. Overal in Europa zijn populistische en 
extremistische partijen van links en rechts aan een opmars bezig. Het zijn 
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geen marginale partijen meer, maar ze komen steeds dichter bij de macht. 
Hongarije wordt bestuurd door wat we gerust een autocratische leider mo-
gen noemen, met Jobbik als tweede partij van het land. In Frankrijk is het 
Front National een van de grootste partijen. In Nederland, Denemarken, 
Zweden, Groot Brittannië zijn de populisten groot. Zelfs in Duitsland is 
het taboe doorbroken, en zijn populistische en neo-fascistische partijen 
doorgebroken bij de verkiezingen. In Griekenland is de Gouden Dagenraad 
een quasi-fascistische partij. Maar ook partijen met extreem links gedach-
tengoed komen op tegen de achtergrond van de economische malaise.

In dit politieke klimaat moeten we democratische waarborgen versterken, 
niet afzwakken. Geen enkele samenleving is volledig immuun voor auto-
ritaire tendensen. Mass surveillance, het bewaken van alle burgers, zonder 
onderscheid en zonder toetsing van de rechter, en de grootschalige opslag 
van persoonsgegevens en informatie over mensen, is disproportioneel. On-
beperkte bevoegdheden die niet aan democratische controle van enige bete-
kenis zijn onderworpen, vormen een risico voor de democratie.

[…]

D66 maakt zich al bijna een halve eeuw druk om de kwaliteit van de de-
mocratie, en de machtsverhouding tussen de burger en de overheid. Een 
robuuste, vitale democratie vergt permanent onderhoud. De geschetste ont-
wikkelingen zijn de uitdagingen voor de democratische rechtsstaat in de 21e 
eeuw.

Democratie is meer dan alleen verkiezingen (verkiezingen vinden ook plaats 
in dictaturen, en dienen dan alleen om de bestaande macht te legitimeren). 
De essentie van democratie is checks and balances. Macht en tegenmacht. 
Controle op de macht. De recente ontwikkelingen hebben de balans ver-
stoord, en het is hoog tijd dat we het evenwicht herstellen. Allereerst moe-
ten privacy bescherming en burgerrechten worden aangescherpt en strikt 
nageleefd. De huidige tendens om privacy en burgerrechten af te doen als 
een linkse hobby is misplaatst. 

Burgerrechten zijn niet links of rechts, maar van iedereen. Ze kunnen niet 
naar believen opzij worden geschoven omdat het toevallig niet past bij het 
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beleid van de regering van het moment. Ze vormen een broodnodige rem 
op ongebreidelde uitbreiding van bevoegdheden, onderdeel van de tegen-
macht. Ik vind in dat opzicht de voorstellen van de Britse regering om uit de 
Conventie voor de rechten van de mens te stappen zeer zorgwekkend. Die 
Conventie werd opgesteld in 1948, toen ons nog vers in het geheugen lag tot 
welke gruwelen wij Europeanen in staat zijn.

Het toezicht op inlichtingendiensten moet drastisch worden verbeterd. Ook 
in tijden van verhoogde dreiging, moet toezicht op de veiligheidsdiensten 
adequaat zijn. Het wetgevingsproces moet open en democratisch zijn, wet-
ten moeten tot stand komen na uitvoerig publiek debat, en politici moeten 
rekenschap afleggen. De burgers moeten veel meer en steviger instrument 
krijgen om zelf controle uit te oefenen en de tegenmacht te vormen. Niet in 
de laatste plaats door een radicale omslag in de openbaarheid van bestuur. 
Terwijl de burger tegenwoordig een glazen huis is, wordt de overheid steeds 
ondoorzichtiger en geheimzinniger. Openbaarheid van bestuur geeft indi-
viduele burgers, journalisten, activisten of advocaten de mogelijkheid om 
de veiligheidsdiensten in het spoor te houden. Klokkenluiders moeten niet 
worden opgejaagd in een heksenjacht, maar ze moeten steun krijgen als luis 
in de pels van de democratie en de rechtsstaat.

25 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Enkele dagen eerder gaf de plaats-
vervangende minister voor Staatsveiligheid van de ddr, Generaloberst Rudi 
Mittig, een interview. Ik citeer de slotzinnen: 

‘Der ‘totale Überwachungsstaat’, das ‘allgegenwärtige Spitzelsystem’ exis-
tieren nur in der Phantasie westlicher Medien.

Das Ministerium für Staatssicherheit ‘überwacht’ nicht das Volk, es ar-
beitet mit den Bürgern zusammen. […]’

[…]

Dit is nog maar 25 jaar geleden, in een regio die nu onderdeel van de Euro-
pese Unie is. Dankzij moedige mensen destijds, die zich verzetten tegen de 
alomtegenwoordige, almachtige en onbetrouwbare staat, verspreidden de-
mocratie en vrijheid zich over ons hele continent. Maar de verworvenheden 
waar de mensen toen voor streden, staan onder druk. Onze democratie is 
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aan een ingrijpende onderhoudsbeurt toe. Ook wij moeten ons uitspreken 
voor de democratie en de vrijheid. Democratie en vrijheid bestaan bij de 
gratie van onze inzet. We mogen niet zwijgend aanzien hoe de democrati-
sche verworvenheden sluipenderwijs worden ondermijnd. Daarom spreek ik 
me uit. En zal ik me steeds uitspreken. En met extra overtuiging op de dag 
van de Val van de Muur.
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Een blijvend Appèl door Frank van Mil 
(2016) 
 
Uit: De Democraat (2016), 49, no. 6-9. Hieronder volgt een ter 
gelegenheid van dit boek bewerkte versie.

Iedere D66-er kent die poëtische zin, waarmee het allemaal begon: aan 
iedere Nederlander/die ongerust is/over de ernstige devaluatie/van onze de-
mocratie. Maar wat stond er verder in dat acht pagina’s tellende politieke 
pamflet? Na het voorwoord en de lijst met de 36 ondertekenaars volgt een 
Schets van een ontoereikende democratische situatie, waarbij de oorzaak 
van die ontoereikendheid wordt gelegd bij de belangenverstrengeling van 
regering (A) en parlement (B), gevolgd door een Plan voor een nieuwe vitale 
democratie, waarbij voorstellen worden geformuleerd om die gebondenheid 
tussen A en B te ‘kunnen ontwarren’.

Proto-verkiezingsprogramma
Grote, gewichtige woorden uit een grijs verleden? Zeker niet. Wat weinigen 
weten, is dat het Appèl al meteen duidelijke standpunten en ‘uitgangspun-
ten voor het politiek program van eventueel te stichten D’66’ (toen nog mét 
apostrof) bevatte, een soort proto-verkiezingsprogramma dus. De oprichters 
behandelen de meest uiteenlopende zaken, van Europese integratie tot een 
nationale omroep ‘vergelijkbaar met de BBC in Engeland’, en van sociale 
wetgeving tot bevolkingspolitiek, ‘die gericht moet zijn op een afremming 
van de bevolkingsgroei’. Een kleine greep uit de standpunten in het Appèl:

- Gelijke kansen door onderwijs;
- Gelijke beloning voor mannen en vrouwen;
-  De overheid als facilitator van randvoorwaarden voor 

economische bedrijvigheid;
- Europese integratie niet zonder democratische waarborgen;
- Nederland als voorloper van internationale samenwerking;
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- Democratisering als breder fenomeen dan alleen institutionele 
vernieuwing: ook in pensioenen, bedrijven en het onderwijs.

Deze standpunten komen bijzonder bekend voor en maken direct inzichte-
lijk dat er grote continuïteit bestaat tussen de politieke uitingen van D66 op 
het moment van oprichting en nu. D66 als onderwijspartij, als voorvechter 
van Europese integratie of als systeemhervormer om outsiders een kans te 
geven: al deze latere hoedanigheden van de partij werden in het Appèl in 
embryonale vorm al aan het publiek gepresenteerd.

Afkeer van dogmatisch denken
Niet alleen wat betreft de standpunten is het Appèl een feest der herken-
ning; dat geldt ook voor de achterliggende uitgangspunten. De jaren zestig 
van de vorige eeuw werden gekenmerkt door afkalvende verzuiling, sociale 
onrust en grote politieke polarisatie. Ideologieën als het socialisme en het 
communisme oefenden grote aantrekkingskracht uit op velen. En de jaren 
van het fascisme en het nazisme lagen nog vers in het geheugen. Bij veel 
(aspirant-)D66-ers stond het hele begrip ‘ideologie’ daardoor in een kwade 
reuk. In de context van die tijd leidde ideologie volgens hen te vaak en te 
makkelijk tot rigide, dogmatisch denken. De oprichters van D66 hadden 
daar een grondige afkeer van, zoals ook blijkt uit de introductie op de uit-
gangspunten:

‘Ideologieën van de huidige Nederlandse politieke partijen geven geen ant-
woord meer op de vragen die ons bezig houden. Velen zouden liever hun 
stem uitbrengen op grond van een visie op heden en toekomst dan op grond 
van politiek gezien verouderde  beginselen.’

Deze pragmatische, ondogmatische insteek sprak velen aan, zo bleek uit de 
overweldigende reacties op het Appèl en de al evenzo succesvolle verkie-
zingswinst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 februari 1967, waarbij 
de kersverse partij uit het niets 7 zetels behaalde. 

Pragmatisme als houding is een zinnig en nuttig antwoord op de menselijke 
neiging tot rigiditeit van beginselen. Die houding is ook waar D66 consis-
tent in is gebleven en die heel goed past bij de sociaal-liberale inspiratie. 
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Wanneer echter het pragmatisme als waardenleer wordt omarmd en iedere 
morele vraag beantwoord met ‘wat werkt is goed’ zet men de deur open voor 
een technocratische benadering van het algemeen belang en lokt niet ten 
onrechte het verwijt van onvoorspelbaarheid uit. Technocraten zijn uitste-
kend in staat om vastgestelde beleidsdoelen zo goed mogelijk tot uitvoering 
te brengen, maar het gaat mis waar een poging wordt gedaan tot het ont-
wikkelen van een methode, die rechtvaardige invulling kan geven aan de 
vaststelling van maatschappelijke doelen.

Sociaal-liberaal gedachtegoed
Tegelijkertijd is er bij de auteurs van het Appèl sprake van een groot en-
gagement en maatschappelijke betrokkenheid. De roep om visie op heden 
en toekomst was veel meer dan een pleidooi voor technocratische politiek. 
Dit blijkt ook uit de korte analyse van de mid-twintigste-eeuwse westerse 
maatschappij:

‘De natuurwetenschappelijke en technische vorderingen en de groei van 
de wereldbevolking hebben onze maatschappij in een proces van versnelde 
ontwikkeling gebracht. Een grotere invloed van de overheid wordt hiervoor 
opgeroepen. Weliswaar kan dat de stoffelijke welvaart van het individu ten 
goede komen, maar het houdt ook het gevaar in dat zijn geestelijke en maat-
schappelijke vrijheid in het gedrang komt.’

Zowel deze uitgangspunten als de eerder vermelde standpunten ademen 
een gedachtegoed dat tegenwoordig ‘sociaal-liberaal’ wordt genoemd: een 
streven naar individuele vrijheid en ontplooiing, naar invloed op het eigen 
leven en op wie het bestuurt. Met tegelijkertijd oog voor de omgeving, voor 
het vrije individu dat verbonden is met anderen. En handelend vanuit het 
besef dat een overheid vrijheid voor allen tegelijk mogelijk kan maken én 
kan bedreigen.

Vanaf 2007 heeft de Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van 
D66, praktisch en concreet invulling gegeven aan dit sociaal-liberale ge-
dachtegoed, altijd vanuit de houding die de oprichters van de partij voor 
ogen hadden: niet-doctrinair en ondogmatisch. Met de introductie en uit-
werking van vijf richtingwijzers biedt de Stichting D66-ers houvast op het 
gebied van mens- en wereldbeeld. Ze luiden:
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* Vertrouw op de eigen kracht van mensen
* Denk en handel internationaal
* Beloon prestatie, en deel de welvaart
* Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
* Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Deze vijf richtingwijzers leveren een gedeelde taal waarmee mensen stand-
punten kunnen bediscussiëren, zonder dat bij voorbaat vast staat wat de 
uitkomst wordt.

De publicatie Ordening op orde uit 2011 introduceerde een denkraam voor 
sociaal-economische afwegingen, en een kijk op de verhouding tussen men-
sen, markt en staat. Het introduceerde een systematische wijze om invulling 
te geven aan een overheid als facilitator van randvoorwaarden voor econo-
mische bedrijvigheid.

Denken aan een duurzame toekomst, zich hard maken voor geestelijke vrij-
heid, streven naar kansengelijkheid en een oog voor mensen die zich elders 
bevinden: met enig gevoel voor teleologie zou je kunnen stellen dat de op-
stellers van het Appèl sociaal-liberalen waren zonder het zelf te weten.

50 jaar later
Rest de prangende vraag: hoe staat het met die vernieuwing van de demo-
cratie, vijftig jaar na het Appèl? Sowieso meldden de oprichters daarover 
– terecht :

‘Wij matigen ons geen alléénzaligmakende oplossing aan. Wij werken hier-
onder  slechts één mogelijkheid uit. Staatsrechtelijke varianten hierop zijn 
stellig denkbaar.’

Enkele basale observaties over de verhouding tussen burger en bestuur – 
over de ‘ontoereikende democratische situatie’ – staan vandaag de dag nog 
steeds overeind: de kiezer kiest z’n regering niet zelf en parlement en rege-
ring houden elkaar nog steeds gevangen in wederzijdse afhankelijkheid. De 
democratische spelregels – vastgesteld in de tijd van de ganzenveer – waren 
ontoereikend in de tijd van de typemachine, en zijn dat nog steeds in de tijd 
van de tekstverwerker.
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Maar als je goed kijkt naar de voorstellen die in het Appèl werden gedaan, 
valt ook op dat genoeg zaken inmiddels wél gerealiseerd zijn of worden. Het 
Europees Parlement wordt inmiddels rechtstreeks gekozen – een ‘gebieden-
de eis’ in het Appèl. Ook de oproep tot afschaffing van de opkomstplicht bij 
verkiezingen, de instelling van een Ombudsman en ‘de mogelijkheden tot 
invoering van een met waarborgen omgeven vorm van referendum’ zijn in 
vruchtbare aarde gevallen. De wens tot een direct gekozen burgemeester is 
ten dele ingewilligd: de raad kan sinds 2003 de burgemeester kiezen. En het 
voorstel voor deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoeming van 
voormalig Tweede-Kamerlid Gerard Schouw heeft anno 2016 een eerste 
lezing in het parlement doorstaan. Ook de oproep tot dualisme op lokaal 
bestuursniveau – de ontvlechting van bestuur en controle, van raad en col-
lege, een soort scheiding der machten – is inmiddels ingevoerd tijdens Paars 
ii, onder invloed van D66.

Vergaande democratisering
Maar het meest opvallende is wel dat de oprichters heel helder inzagen dat 
democratische vernieuwing meer is dan alleen het veranderen van de spel-
regels van bestuur. Ze pleitten voor een vergaande democratisering van de 
samenleving, binnen bedrijven en op scholen.

Dat klinkt in vroeg-eenentwintigste-eeuwse oren wellicht achterhaald, 
maar met deze geluiden over invloed en medezeggenschap stond D66 aan 
het begin van een maatschappelijke beweging die nu door allen als vanzelf-
sprekend wordt gezien: dat iedere burger, ongeacht culturele of sociaal-eco-
nomische afkomst, in staat is om het eigen leven vorm te geven, en deel te 
nemen aan de samenleving en aan het bestuur van het land.

De oprichters wilden in 1966 ‘in dat stadium’ geen politici zijn. Hun Appèl 
was bedoeld als ‘globale presentatie van hun ongerustheid’, niet als ‘scherp 
geslepen politiek manifest’. Vijftig jaar later kan geconcludeerd worden dat 
zij met hun globale presentatie blijkbaar meer aanboorden dan dat: een 
breed gedragen noodzaak voor, en behoefte aan een vrijzinnige, ondogma-
tische en sociaal-liberale politieke partij die in iedere tijd vernieuwing en 
vooruitgang zoekt. Een blijvend Appèl.
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