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V. D66 waarheen?: 1998 – 2006

‘Ook voor de Democraten gaat het er niet meer om te zeggen wat ze 
waren, het komt er nu op aan te bepalen wat ze zullen zijn.’ 

– Christiaan de Vries (1999)

‘Sociaal-liberaal is een term die ons gedachtegoed redelijk dekt. 
[…] Als je terugkijkt op de 33 jaar dat D66 bestaat, dan zie je 

een links- of sociaal-liberale koers waar het gaat om ontplooiing 
van individuen in de samenleving. Je treft radicaliteit aan waar 

het gaat om de noodzakelijke hervorming van ons politiek-
democratische bestel. Kijk je naar de manier van politiek bedrijven, 

de onbevooroordeelde houding, dan zie je pragmatisme.’ 
– Thom de Graaf (1999)

‘Zodra je over een verandering van het bestaande begint, zie je 
vooral verstarde gezichten van de gevestigde orde veilig wegduiken 

in een berg papier.’ – Gerard Schouw (2002)

‘Sociaal-liberalen zullen altijd vechten voor solidariteit met de 
individuele mens, die soms dreigt te worden verpulverd door 

kuiperijen van belangengroepen, door vooroordelen, of door een 
gemakzuchtige en betuttelende overheid.’ – Boris Dittrich (2005)

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   289 21-09-16   13:48



 

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   290 21-09-16   13:48



291

v. d66 waarheen?: 1998 – 2006

De nieuwe lijsttrekker Els Borst kon in 1998 een verlies van tien zetels 
niet voorkomen, al beperkte ze met haar open, authentieke, en gelou-

terde manier van politiek voeren – ‘er zit staal in mijn fluwelen handschoe-
nen’, zei ze eens – grotere schade. D66 leek zich te bevinden op onbekend 
terrein, ergens in de inmiddels benauwde ruimte tussen Vvd en PvdA. De 
nieuwe verhoudingen na Paars i eisten zo van met name de Democraten 
grote denkkracht. Met de opkomst van Pim Fortuyn – die overigens een 
aantal belangrijke programmapunten voor staatsrechtelijke vernieuwing van 
D66 overnam en Hans van Mierlo zijn ‘verre voorganger’ noemde – werd 
het bijna afgesloten tijdperk bovendien in een kwaad daglicht gesteld. Met 
Paars zou een gezapige bestuurdersmentaliteit zich van de politiek meester 
hebben gemaakt, een denken, zo stelde Fortuyn eens, niet in termen van 
alternatieven maar in ‘stapje voor stapje’. Dat wat ooit stille revolutie heette, 
verwerd nu tot zondebok; dat was het tragische lot van Paars.

Het hoofdbestuur van D66 kwam in 1998 met een herbevestiging van 
de doelstellingen van de partij, maar de partij raakte pas in beroering door 
Opschudding, een groep voornamelijk jonge D66-ers die pleitten voor een 
sociaal-liberale ideologische aanduiding voor de partij. Op het 21 november 
1998 ging het congres in Gouda akkoord met een motie om dat te bewerk-
stelligen. Sindsdien pleegt D66 zich sociaal-liberaal te noemen, al was niet 
iedereen daar tevreden mee. Jan Vis sprak in Idee van het ‘fabeltje van het 
sociaal-liberalisme’, een ideologie die eind negentiende eeuw een rol had 
gespeeld als correctie op het gedateerde laissez-faire laissez-passer liberalis-
me, maar nu geen relevante rol meer te spelen had. Volgens Van Mierlo was 
het een ‘verlies van uniciteit’. Anderen vroegen zich af of het niet alleen de 
verpakking was die ritselde. Toch leek men, onder andere de nieuwe partij-
leider Thom de Graaf, er over het algemeen van overtuigd dat nu expliciet 
gezegd werd wat de partij in wezen altijd al was geweest. Glastra van Loon 
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benadrukte dat D66 daarmee geenszins dogmatisch was geworden. In ieder 
geval werd een discussie die in de jaren zestig niet urgent werd gevonden, 
in de jaren zeventig bij een grondslagendiscussie bleef, en in de jaren tachtig 
niet tot eenstemmigheid leidde, nu – zij het voorlopig – afgerond.

Het was gaandeweg het begin van de eenentwintigste eeuw echter nog 
niet helemaal zeker of er voor D66 ook leven ná Paars zou zijn. D66 is over-
bodig, klonk het zelfs, al was dat volgens de partij zélf vooral een bezwe-
ringsformule. Het publieke debat zou zich toespitsen op, rondom normen 
en waarden, integratie en de islam. In die context bleek een herbevestiging 
van de grondslagen nog geen basis voor nieuw electoraal perspectief. Jacob 
Kohnstamm zei begin jaren tachtig, toen er veelvuldig werd gepleit voor een 
inniger omarming van de erfenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond, 
dat teruggrijpen op het oude soms een teken van grote onzekerheid kan 
zijn. Misschien gold dat eind jaren negentig ook, al was de situatie niet zo 
uitzichtloos als begin jaren tachtig.

In ieder geval bleef de partij kwakkelen. De verkiezingen van 2002 liepen 
op een verlies uit. De val van het kabinet-Balkenende i en de daaropvolgen-
de verloren verkiezingen in 2003 – al was het slechts één zetel – waren voor 
Thom de Graaf reden om af te treden. Boris Dittrich volgde hem op en in 
2003 nam D66 deel aan het kabinet-Balkenende ii onder voorwaarde dat er 
democratische en bestuurlijke vernieuwingen zouden worden doorgevoerd, 
zeker nu de Fortuyn-revolte de gebreken van het democratisch bestel op-
nieuw genadeloos had blootgelegd. Onder het ministerschap voor Bestuur-
lijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties van De Graaf leek realisering van 
in ieder geval een deel van de ‘kroonjuwelen’ dichtbij, maar de gekozen bur-
gemeester strandde in maart 2005 in de Eerste Kamer, bij de ‘Nacht van Van 
Thijn’ (in 1999 was bij de ‘Nacht van Wiegel’ het referendum al gesneuveld). 
De Graaf stapte op. D66 zou in 2006 uit het kabinet stappen uit onvrede 
over het beleid van Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en In-
tegratie. Op 7 juli dat jaar viel het kabinet-Balkenende ii. Enkele maanden 
later, in oktober, peilde TNS nipo D66 op nul zetels en lag opnieuw de 
vraag voor: D66, waarheen?
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D66 was al sociaal-liberaal door Thom de 
Graaf (1998) 
 
Uit het nrc Handelsblad van 8 december

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[…]

Bij de PvdA zal de invloed van de klassieke socialisten en de ‘Rijnlanders’ 
à la Melkert toenemen ten koste van de ‘neoliberalen’. De Vvd is alleen 
in economisch opzicht liberaal en verder voornamelijk conservatief met 
een nationalistisch trekje. D66 heeft dus als sociaal-liberale partij nog een 
mooie en lange toekomst voor zich.
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D66 kent dogma noch ideologie door Jan 
Glastra van Loon (1998) 
 
Uit het nrc Handelsblad van 15 december

In zijn column in nrc Handelsblad van 8 december [Het lot van een soci-
aal-liberale partij] vraagt J.L. Heldring zich af of D66 zich tussen liberalen 
en sociaal-democraten zal moeten begeven nu zij zich net als de Vrijzinnig 
Democratische Bond (vdb) voor haar sociaal-liberaal noemt. Voorspellin-
gen die zijn gebaseerd op vergelijkingen met overeenkomstige gebeurtenis-
sen uit het verleden zijn altijd hachelijk.

Wanneer Heldring echter meent dat D66, sedert zij zich sociaal-liberaal 
noemt, meer op de vdb is gaan lijken dan daarvoor, dan vergist hij zich. 
D66 heeft zich, anders dan Heldring blijkbaar meent, met die benaming 
niet opeens een ideologie aangemeten. Het is een ondogmatische, onideo-
logische partij gebleven. Heldrings misverstand hierover vloeit voort uit een 
gebrekkige analyse van de beginselen.

Beginselen verschillen niet alleen wat hun inhoud betreft van elkaar maar 
ook wat betreft het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Daarbij gaat het voor-
al om het verschil tussen geloofsbeginselen of dogma’s en actiebeginselen. 
Dogma’s worden gekenmerkt door het feit dat zij niet vatbaar zijn voor toet-
sing en kritiek maar alleen fungeren als norm en maatstaf voor de beoorde-
ling van (andere) meningen. Zij zijn onaantastbaar. Hun betekenis bestaat 
vooral uit de innerlijke zekerheid die zij mensen verschaffen. Voor zover zij 
dat doen, vormen zij bovendien een bron waaruit kan worden geput voor het 
nemen van beslissingen.

Een actiebeginsel geldt als richtsnoer voor het handelen dat niet onaantast-
baar is maar juist blootstaat aan toetsing en kritiek. Die toetsing en kritiek 
zijn niet gericht op de inhoudelijke geloofwaardigheid van het beginsel, 
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maar wel op zijn praktische consequenties. Het gaat erom of die consequen-
ties gewenst of aanvaardbaar dan wel verwerpelijk en ongewenst zijn. Om 
dat uit te maken zijn handelingen vereist met gevolgen die kunnen worden 
beoordeeld.

Vergelijkingen van meningen en opvattingen zijn hiervoor anders dan bij 
dogma’s op zijn hoogst van secundair belang. Dit onderscheidt het prag-
matische van D66 van het verbalisme van zogenoemde beginselpartijen die 
hun meningen afhankelijk maken van vastgelegde opvattingen.

Dogma’s en actiebeginselen hebben een ding gemeen: zij willen beide een 
zekere orde en regelmaat in ons handelen scheppen. Wat anders zelfstandi-
ge, onsamenhangende en soms zelfs tegendraadse gedragingen zouden zijn, 
wordt door die beginselen tot een min of meer samenhangend geheel met 
elkaar verbonden. Losse flodders kunnen zo een onderdeel vormen van een 
levens- en/of samenlevingsplan.

Op die basis kan richting worden gegeven aan ons doen en laten, en kun-
nen we langetermijnbelangen laten prevaleren boven belangen van korte 
termijn.

Actiebeginselen zijn uitgangspunten voor het handelen, niet meer en niet 
minder. Zij wijzen ons niet naar een goede plek in het hiernamaals en ver-
tellen ons ook niet hoe het Goede in de wereld moet worden bevorderd. 
Het zijn geen verheven zaken. Iemand die zijn leven niet eenzijdig door 
gebeurtenissen om zich heen wil laten bepalen, heeft op zijn minst enkele 
actiebeginselen. Zij zijn nodig (maar niet voldoende) voor een vreedzaam en 
duurzaam samenleven tussen mensen. Vele gelden alleen voor de leden van 
een kleine groep, andere voor een hele natie. Zeker is dat zij alleen effect 
kunnen hebben voor zover zij gemeenschappelijk zijn. Zo gelden mensen-
rechten voor alle mensen, ongeacht tot welk volk, welke natie, welk geloof, 
welke kerk of tot welke groep zij behoren.

Wij hoeven ons geen zorgen over te maken welke geloofsbeginselen waar 
en welke onwaar zijn. Ieder van hen claimt voor zichzelf de volle waarheid. 
Wie tussen hen zou willen arbitreren zou een aanhanger van een van hen 
moeten worden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze mensen van hetzelf-
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de geloof hecht met elkaar verbinden en mensen van verschillende geloven 
even krachtig van elkaar scheiden. Hierdoor zijn ze tot op vandaag een bron 
geweest van gewelddadige vijandigheden tussen aanhangers van verschil-
lende geloofsbeginselen. Ook zijn ze – en dat is voor de huidige politiek in 
ons land van meer belang – er de oorzaak van geweest dat allerlei praktische 
problemen door ideologische meningsverschillen werden vertekend en zo 
schijnbaar onoplosbaar werden gemaakt.

Het maakt voor dit alles niet uit of de ideologische verschillen van gods-
dienstige of van wereldse aard zijn (zoals die tussen liberalen en socialisten). 
Vaak blijken de eerst zo principiële verschillen tijdgebonden en op een goed 
moment overleefd te zijn. Niet zelden blijken ze dan toch nog uit gewoonte 
en intussen ontstane groepsbelangen en belangentegenstellingen voort te 
bestaan (zoals die tussen liberalen en sociaal-democraten).

Paars is een blijk van zo’n ontwikkeling: wat zich eerst aandiende als 
een onoverkomelijke principiële tegenstelling bleek op een overbrugbare 
belangentegenstelling te berusten. Onder liberalen en sociaal-democraten 
heeft zich een niet geringe ontideologisering voltrokken. Zij zijn onmis-
kenbaar pragmatischer geworden. Wat kan uit het voorafgaande worden 
afgeleid over het congresbeleid van D66 om zich voortaan als sociaal-li-
beraal te presenteren? Er zijn daarover in de pers enkele ingewikkelde 
beschouwingen verschenen, die er vooral blijk van geven de verschillen tussen 
inhoud en gebruik van beginselen en tussen geloofs- en actiebeginselen niet 
in acht te nemen.

In feite zijn er enkele tamelijk eenvoudige en duidelijke conclusies uit het 
voorafgaande te trekken. In de eerste plaats heeft D66 de geloofsartikelen 
van socialisten en liberalen nooit beschouwd als zodanig maar wel als in-
spiratiebronnen en actiebeginselen voor haar eigen politieke optreden. In de 
tweede plaats dat zich, naarmate PvdA en Vvd pragmatischer worden, nog 
andere en verderstrekkende partijpolitieke verschuivingen beginnen af te 
tekenen dan de vorming van paarse kabinetten.

De gedachte aan een ‘ontploffing’ van de bestaande politieke partijen moge 
onder de actualiteit van de politiek zijn ondergesneeuwd, daarmee is zij nog 
niet achterhaald.

Integendeel. Met de komst van het jaar 2000 verliest het negentiende-
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eeuwse politieke gedachtegoed en wat daarvan in politieke partijen is ge-
stold in snel tempo aan betekenis.

Het waren de jongeren van wat nu de drie regeringspartijen zijn die het 
begrip ‘paars’ hebben gelanceerd. Nieuwe initiatieven van hun kant ten tijde 
van verregaande veranderingen in de verhouding tussen de partijen lijken 
dan ook waarschijnlijker dan een zachtjes ter ziele gaan van een van die 
partijen zoals dat zich eens voltrok met de vdb.
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Pamflet: De Voorzet door Opschudding1 
(1999)

Democraten en dogma’s
D66 heet anti-dogmatisch te zijn. Dat klopt grotendeels. De politieke 
 ideeën van D66 zijn al 33 jaar vrij van dogma’s. Maar in de loop van de ge-
schiedenis heeft D66 voor zichzelf een groot dogma gecreëerd: het dogma 
dat D66 als partij niet benoemd mocht worden. Er mocht geen etiket op de 
partij geplakt worden; we waren een beweging van bruggenbouwers. Rede-
lijke bruggen, wel te verstaan. Het benoemen van principes, kernwaarden 
of centrale uitgangspunten was taboe. Opschudding heeft met dit dogma 
gebroken en plaatst zich daarmee bij uitstek in de anti-dogmatische traditie 
van D66. Sinds het congres in Gouda, in het najaar van 1998, noemt D66 
zich op voorstel van Opschudding onomwonden een sociaal-liberale partij. 
Het is nu glashelder dat er naast een conservatief-liberale partij in Neder-
land ook een sociaal-liberale partij is, en dat is D66. Er zijn natuurlijk ook 
sociaal-democraten en christen-democraten. Het is nog steeds gezellig druk 
in het Nederlandse politieke landschap maar de rommel is een beetje opge-
ruimd: alle vier de politieke hoofdstromingen hebben nu een naam.

Voorheen was D66 als een chocolademousse waarvan alleen de makers wis-
ten dat het chocolademousse was. Buitenstaanders vroegen zich af wat dat 

1  De voorzet werd gesteund door Andor Admiraal, Marc-Jan Ahne, Harry van Alphen, Atilla 
Arda, Suzanne Bakker, Herman Beun, Kees Bezemer, Joost Boermans, Jan Brink, Robbert-Jan 
Bron, Arthur van Buitenen, Thomas van Dalen, Mark van Dam, Fred Dekker, Radboud van 
Delft, Jeroen van Dillen, Raymond van Doorn, Frans van Drimmelen, Ingrid van Engelshoven, 
Benito Fraenk, Mark Giebels, Boris van der Ham, Dennis Hesseling, Rob van der Hilst, Floor 
Kist, Erik-Jan Kleingeld, Udo Kock, Lousewies van der Laan, Peet van der Loo, Michael Mol, 
Roelof van Netten, Jeroen Nugteren, Andre Opdam, Steven Pieters, Fritz van Rikxoort, Rik Rol-
leman, Michiel Ruis, Michiel Scheffer, Wendelmoet Stocks, Ageeth Telleman, Fred Toetenel, Sophie 
in ’t Veld, Stefanie van Vliet en Peter Winkelman. Opschudding was een initiatief van Andor 
Admiraal, Udo Kock, Ageeth Telleman, Stefanie van Vliet en Dennis Hesseling.
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voor smurrie was. Sinds Gouda hebben we er een etiket op geplakt en kan 
iedereen ons herkennen voor wat we zijn. Nu komt het erop aan om aan te 
geven wat de ingrediënten zijn, en waarom ons toetje lekkerder is dan dat 
van de buren. 

Op het congres in Gouda heeft de partij ook het voorstel van Opschudding 
aangenomen om een basisdocument te schrijven waarin de sociaal-liberale 
uitgangspunten van D66 worden beschreven.

Wij vinden dat wie de discussie opwekt ook actief moet zijn in de uitwer-
king ervan. Met De Voorzet wil Opschudding een zichtbare bijdrage leveren 
aan het verduidelijken en uitdragen van de politieke filosofie van D66. Het 
is onze inbreng voor het basisdocument. Maar De Voorzet is boven alles een 
appèl aan iedere D66-er om uit de vergaderstoel te komen en D66 opnieuw 
de status van ideeënpartij te geven.

De Voorzet is een start, geen einde. Het uiteindelijke basisdocument van 
D66 moet ten principale een groeidocument zijn. Een tekst die een wen-
kend perspectief schetst. Geen utopie, want met een vaststaand einddoel 
wordt al snel de afweging tussen middel en doel uit het oog verloren. Het 
basisdocument moet een levend document zijn, dat kan worden aangepast 
als dat nodig is. Immers: wie niet wil veranderen is dom, aldus Confucius, 
en wie alleen wil veranderen om te veranderen is onverantwoord. Maar wie 
verandert wanneer daar aanleiding toe is, staat midden in het leven.

Sociaal-liberale politiek
D66 is nooit een one-issue-partij geweest voor alleen democratische ver-
nieuwing of milieubeleid. Ons gedachtengoed was en is breder. D66 is een 
sociaal-liberale partij en behoort daarmee tot dezelfde internationale po-
litieke hoofdstroming als de Britse Liberal Democrats, het Vlaamse ID21 
en het Deense Radikale Venstre. In dat gedachtengoed staat niet de markt 
centraal, niet de overheid en ook niet het milieu. Voor D66 staat de mens 
centraal.

De sociaal-liberale identiteit van D66 blijkt uit de samenhangende opvat-
tingen en doelstellingen over politiek. De politiek van D66 is gericht op een 
optimale persoonlijke ontplooiing voor iedereen. Daarvoor is meer nodig 
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dan enkel vrijheid. Democratie, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid 
zijn essentiële voorwaarden om ontplooiing voor allen mogelijk te maken.

De individuele burger geniet op dit moment een schijnvrijheid. De welvaart 
neemt toe, de overheid treedt terug, alles lijkt erop te wijzen dat we leven 
in een tijdperk van ultieme vrijheid. Maar deze utopie gaat alleen op als we 
accepteren dat de kaders in onze maatschappij gesteld worden door krach-
ten die we niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. We zijn vrij binnen deze 
kaders. En we accepteren het. Het politieke systeem houdt deze schijn op.

Eens in de vier jaar mogen we een hokje rood kleuren of op een knopje 
drukken. Maar hebben we daarmee ook een wezenlijke invloed op de in-
richting van de maatschappij? Voorstellen tot radicale veranderingen die 
leiden tot meer individuele vrijheid en mogelijkheden voor ontplooiing ver-
stikken vaak in de Haagse politieke klei of stranden op een muur van bu-
reaucratie in Brussel.

D66 staat niet voor niets bekend om haar streven naar radicale democrati-
sering. Radicale democratisering is een onmisbaar onderdeel van het soci-
aal-liberale gedachtengoed. Burgers kunnen zich immers alleen ontplooien 
als ze maximale invloed kunnen uitoefenen op hun leven, hun omgeving 
en de structuren waarvan ze deel uitmaken. Besluitvorming moet zo veel 
mogelijk bottom-up ingericht worden. Door uit te gaan van kleinschalig-
heid in de inrichting van de besluitvormingscircuits en door zoveel mogelijk 
bevoegdheden zo laag mogelijk neer te leggen krijgen mensen maximale 
invloed op zaken die hen aangaan. In de gezondheidszorg maar ook in de 
volkshuisvesting moet de zeggenschap van patiënten en bewoners versterkt 
worden. Werknemersparticipatie in bedrijven en instellingen, maar ook 
winstdeling, moet eindelijk van de grond komen. De voorbeelden zijn legio.

Sociaal-liberaal houdt een principiële keuze voor eigen verantwoordelijk-
heid van mensen in. Mensen ontplooien zich door het krijgen en nemen van 
verantwoordelijkheid. Voor zichzelf en voor anderen, voor nu en in de toe-
komst. De principiële keuze van D66 voor individuele verantwoordelijkheid 
van mensen en tegen een betuttelende overheid leidt tot samenhangende 
standpunten op uiteenlopende beleidsterreinen. De nieuwe winkeltijden-
wet, de herziene euthanasiewetgeving en de gekozen burgemeester zijn niet 
bij toeval onderwerpen die dankzij D66 gerealiseerd zijn of de komende 
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kabinetsperiode gerealiseerd zullen worden. Op al deze terreinen staan de 
verantwoordelijkheid en de mogelijkheid van burgers om hun eigen keuzen 
te maken centraal.

D66 vertegenwoordigt in Nederland de internationale politieke hoofdstro-
ming die sociaal-liberalisme heet. Niet omdat dat plekje aan de politieke 
tafel nog vrij was, maar omdat D66 een missie heeft die haar leden al 33 jaar 
verenigt:

D66 bestaat als sociaal-liberale partij om een duurzame, democratische 
en open samenleving op te bouwen, waarin de mens zich ontplooit in 
solidariteit met anderen.

Sociaal-liberale kernwaarden
Het sociaal-liberale gedachtengoed van D66 is gebouwd op vier kernwaar-
den: vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en democratie.

De vrije mens
Voor D66 is de vrijheid van elk persoon uitgangspunt van denken. We willen 
een zo groot mogelijke ruimte creëren voor elk individu om zich te ontplooien 
op een manier die hem of haar goeddunkt. Vrijheid bestaat niet alleen uit de 
afwezigheid van dwang, de negatieve vrijheid. In onze visie moeten mensen 
ook de mogelijkheden krijgen om van hun rechten gebruik te maken. Hier-
voor moeten gelijke kansen geschapen worden. Het recht op ontplooiing, de 
positieve vrijheid, is de spil van het sociaal-liberale denken over vrijheid.

De verantwoordelijke mens
Vrijheid kan alleen bestaan in combinatie met verantwoordelijkheid. Ver-
antwoordelijkheid voor je gedrag ten opzichte van andere mensen en ten 
opzichte van de maatschappij. Voor D66 is verantwoordelijkheid geen 
goedbedoelde vorm van liefdadigheid, maar een houding van respect die de 
drijfveer vormt voor een harmonieuze samenleving van vrije mensen. Bur-
gerplichten vormen het institutionele steuntje in de rug voor zo’n houding.

De gelijkwaardige mens
Geen mens is identiek. D66 koestert de verscheidenheid van mensen en 
opvattingen. De gelijkwaardigheid van mensen houdt meer in dan het sim-
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pelweg tolereren van andere meningen, culturen en voorkeuren. Gelijk-
waardigheid in verscheidenheid betekent voor ons dat het samenleven in 
een maatschappij met zeer verschillende mensen kleur geeft aan het leven.

De mens met invloed
D66 ziet mensen als mondige burgers die zelf in staat zijn beslissingen te 
nemen over de dingen die hen aangaan. Dat betekent dat er nooit macht 
mag worden uitgeoefend zonder dat er controle over die macht is. De beste 
oplossing is immers niet degene die leidt tot de mooiste economische cijfers, 
maar diegene waarbij mensen zich het beste thuisvoelen. Radicale demo-
cratisering verhoogt bovendien niet alleen het draagvlak voor beslissingen, 
maar ook de kwaliteit van het beleid. Om die mondige burger recht te doen 
is meer nodig dan goede democratische publieke en private instellingen. 
Het vereist een democratische houding. Openheid in de informatievoorzie-
ning, een open debat en een open geest om andere oplossingen dan die van 
jezelf te kunnen aanvaarden.

Dilemma’s
De vier sociaal-liberale kernwaarden zijn richtsnoer voor het politiek han-
delen en denken van D66. Wie deze abstracte en filosofische kernwaarden 
echter confronteert met concrete politieke en maatschappelijke problemen 
zit al snel met een bord vol dilemma’s op schoot. Opschudding koestert de 
ondogmatische houding van D66 en vindt dat dilemma’s moeten worden 
benoemd en opgelost zonder vooringenomenheid. De kernwaarden vrij-
heid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en democratie vormen daar-
bij geen strak keurslijf maar zijn richtlijnen. Zoals Milan Kundera schert-
send opmerkt:

De werkelijke aanhanger van een politieke stroming neemt de dogma’s 
ervan nooit serieus, wel de praktische doeleinden die achter deze 
dogma’s schuilgaan. Politieke kreten en dogma’s zijn er niet om geloofd 
te worden, ze moeten eerder dienst doen als een gemeenschappelijk en 
afgesproken excuus; de dwazen die ze voor waar nemen, ontdekken 
vroeg of laat dat het niet klopt, komen in opstand en eindigen ten slotte 
schandelijk als ketters of afvalligen. (Uit: De gouden appel van het 
eeuwige verlangen)
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Een confrontatie van abstracte kernwaarden met de realiteit levert talloze
dilemma’s op:

Wanneer mag of moet de vrijheid van de één beperkt worden om de vrijheid 
van de ander te garanderen? Waar eindigt de ruimte om je te ontplooien en 
begint het opleggen van normen om asociaal gedrag tegen te gaan?

Hoe ver gaat democratische besluitvorming? Kan er democratisch besloten  
worden om de democratie af te schaffen?

Waar liggen de grenzen van de verdraagzaamheid? Hoe treden we op tegen 
mensen die de verdraagzaamheid zelf aanvallen?

Gaat vrijheid zo ver dat iemand te allen tijde over zijn of haar leven mag 
beschikken? Ongeacht de gevolgen voor nabestaanden?

Betekent democratie dat iedereen mag mee beslissen zodra hij of zij er ook 
maar iets mee te maken heeft? Wie stelt de grenzen van meepraten en mee-
beslissen vast?

Onderwijs is essentieel voor de ontplooiing van mensen, maar betekent dat 
ook dat al het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn? En op wiens 
kosten?

Minderheden hebben ook rechten, die beschermd moeten worden. Wan-
neer mag een meerderheid aan een minderheid zijn wil opleggen en wan-
neer niet?

Economie en ecologie kunnen prima samengaan. Maar in welke verhouding?

Hoe wegen we de mogelijkheden voor toekomstige generaties af tegen onze 
eigen vrijheid om te produceren en te consumeren?

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en heb-
ben de vrijheid dat te doen volgens eigen inzicht. Maar tot hoever gaat die 
vrijheid als het welzijn van de kinderen in gevaar komt? En wie is dan ver-
antwoordelijk: familie, de school, de overheid?
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Omdat niet iedereen behept is met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel 
moet verantwoordelijkheid soms worden afgedwongen. Wanneer? En moet 
dat door de overheid gebeuren?

Het politieke debat in de 21e eeuw zal niet gaan over de merites van het pol-
dermodel, de hypotheekrenteaftrek of de gekozen burgemeester. Die zaken 
zijn dan ingestort, achterhaald of vanzelfsprekend. Verschillen van inzicht 
kunnen niet meer worden uitgedrukt in absolute waarheden. De grenzen 
van vrijheid, de mogelijkheden van verantwoordelijkheid, de waarde van 
verscheidenheid en de noodzaak van democratie, daarover gaat het politie-
ke debat in de volgende eeuw. Over dilemma’s zoals hier geschetst. D66 is 
als sociaal-liberale partij bij uitstek geschikt om daarin een spilfunctie te 
vervullen. […]
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In het rijk van de stervende olifanten, rede 
gehouden ter gelegenheid van de presentatie 
van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 
door Jan Vis (2000) 
 
Rede gehouden op 28 november in Den Haag

Ik wil wat zeggen naar aanleiding van het essay van [Jos] van Kemenade 
Een partijloze democratie. Hij is net als veel anderen van mening dat politieke 
partijen in veranderde omstandigheden van ontzuiling, individualisering, 
ontideologisering en vervagende klassentegenstellingen kennelijk niet meer 
voldoende in staat zijn om het intermediair te zijn tussen de burgers en de 
overheid, een platform voor meningsvorming over publieke vraagstukken 
en een integrerend kader voor gemeenschappelijk handelen.

‘Politieke partijen en politici zijn vaak meer de managers van het over-
heidsbedrijf  geworden, de makelaars van het overigens ook noodzakelijke 
compromis dan het kader voor de uitdrukking van visies op de publieke 
zaak vanuit verschillende gezichtspunten en belangen. Die profilering is 
echter essentieel voor de  herkenbaarheid van en het vertrouwen in de 
overheid en voor de mate waarin door de burgers overheidshandelen wordt 
aanvaard als een legitieme en betrouwbare  uitdrukking van hun belangen 
en van hun sociale contract […] omdat partijen er kennelijk onvoldoende 
in slagen om die profilering van eigen visies gestalte te geven en/of uit te 
dragen.’

Hij komt dan tot de conclusie dat je wel kunt roepen om het herstel van het 
primaat van de politiek maar daarbij moet het dan primair gaan om een 
revitalisering van de politiek en de politieke partijen zelf. Hij verzet zich 
dan tegen de visie van [Paul] Frissen [in Sturing en Publiek Domein: So ciaal-
democratie zonder partij, 2000] die voor politieke partijen hooguit nog een 
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procedurele rol ziet weggelegd door discussie en debat te stimuleren en te 
faciliteren. Maar hoe dan?

Antwoord: herprofilering en revitalisering van de politiek en de politieke 
partijen zelf. Van Kemenade geeft geen uitwerking en dat valt hem ook niet 
kwalijk te nemen. ‘Duidelijk is echter dat die herprofilering meer herken-
bare en expliciete programmatische stellingnamen en visies op maatschap-
pelijke vraagstukken van politieke partijen vereist, alsmede volksvertegen-
woordigers die zich niet als ambtenaren of medebestuurders gedragen maar 
als pleiters voor opvattingen en belangen van groepen burgers en die ook in 
staat en bereid zijn hun keuze voor het aanvaarde compromis te verwoorden 
en te verantwoorden in de politieke arena.’

Verder is nodig – ik vat samen – helderder onderscheid tussen beleidsuitvoe-
ring en beleidsbepaling, tussen bestuur en politiek, meer directe democra-
tie, minder juridisering, bezinning op decentralisatie, deregulering, verzelf-
standiging en privatisering. Lukt dat allemaal niet dan komt het spookbeeld 
van de partijloze en dus door incidenten, de waan van de dag, populariteits-
scores of invloed van spraakmakende elites gedomineerde democratie. Je 
ziet Leefbaar Nederland al binnenlopen.

Tot zover Van Kemenade.

Ik wil er graag iets anders naast en soms ook tegenover plaatsen. Dat het 
met de politieke partijen niet veel bijzonders meer is dat weten we langza-
merhand wel. De leden lopen weg, de vergaderavondjes zijn saai, het kost 
de grootste moeite om de zaak overeind te houden. Zondag 26 november 
2000 zei [Jos] de Beus in Buitenhof dat de PvdA het streven naar de brede 
volkspartij moet loslaten en moet kiezen voor een slanke partij waarin de 
leden donateurs zijn en de partijtop de dienst uitmaakt. Volgens mij hoef 
je daar niet eens voor te kiezen – dat gaat vanzelf. Door de subsidie uit de 
publieke kas kan het proces nog wel wat worden vertraagd maar het blijft 
een soort monumentenorganisatie. De politieke partij heeft z’n tijd gehad 
en wie denkt dat die tijd weer kan worden teruggehaald vergist zich.

De twintigste eeuw was de eeuw van de grote politieke partijen, van de 
massabewegingen. Niet alleen op het Rode Plein of het paradeveld in Neu-
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renberg – maar overal, ook bij ons. Vierduizend man in de Jaarbeurshal en 
alleen maar luisteren – het was niets ongewoons. Nederland was misschien 
wel het land waar de politieke partij als verschijnsel het sterkst tot uiting 
kwam: een soepele wetgeving en een kiesstelsel dat zich bij uitstek richt 
op de politieke partij als dragende kracht in de democratie. Ik bedoel de 
evenredige vertegenwoordiging (ev) die er vanuit ging dat iedere Nederlan-
der tot een bepaalde politieke familie behoorde en dat al die families naar 
evenredigheid in het parlement vertegenwoordigd moesten zijn. De Tweede 
Kamer als een verkleinde landkaart van politiek Nederland. Daarom ook in 
Nederland geen referendum, zo was de gedachte indertijd. Waarom zou je 
de echte politieke landkaart raadplegen als je aan het Binnenhof een exacte 
verkleining voorradig hebt? De EV als het referendum van iedere dag.

In geen kiesstelsel wordt de macht van de centrale partijorganisatie zo sterk 
benadrukt en beschermd als in de EV. Landelijke organisaties, zelfs lan-
delijke kandidatenlijsten en landelijke partijprogramma’s. Alle kandidaten 
trouw aan de partij – maar niet in het bezit van een eigen afzonderlijke 
machtsbasis – uitzonderingen – Fedde Schurer, Theo Joekes, Maarten 
Schakel – daargelaten. Bijna geen ruimte voor voorkeursstemmen. En het 
hele stelsel opgeborgen in de Grondwet die heel moeilijk te veranderen is. 
Bijna alle democratieën laten hun kiesstelsel regelen door de gewone wet die 
makkelijk te veranderen is. Nederland niet en dat is uitzonderlijk. 

Het stelsel ging er (althans in theorie) ook van uit dat de evenredig samen-
gestelde volksvertegenwoordiging een eveneens evenredig samengesteld 
kabinet zou opleveren, een afspiegelingscollege op nationaal niveau. Dus 
geen oppositie – of maar een hele kleine. De praktijk na 1918 was al snel 
anders want de SDAP had principes die wat anders waren dan die van de 
burgerlijke partijen. En ook toen de socialisten verburgerlijkt waren heb-
ben we nooit een echt afspiegelingscollege gehad. Met name de liberalen 
in de jaren zestig hadden in de gaten dat een parlement zonder serieuze 
oppositie geen echt parlement is. Bovendien ging het stelsel er van uit dat 
er bij de verkiezingen slechts minimale verschuivingen zouden zijn – dat 
iemand zijn politieke familie zou verlaten kwam onze founding fathers vrij 
ongerijmd voor. In de jaren dertig was een winst of verlies van drie ze-
tels volgens de kranten van toen dan ook een aardverschuiving. Ook de 
premisse van de stabiele politieke familie is niet meer van deze tijd. Dat 
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een kwart tot een derde van de Tweede Kamer van kleur verandert is niet 
ongewoon.

Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat de vooronderstelling van 1917/1918 toen 
Nederland het algemeen kiesrecht kreeg, en de evenredige vertegenwoordi-
ging en aldus de vruchtbare bodem voor de moderne politieke partij – dat 
die veronderstellingen door de tijd zijn achterhaald. De politieke partij in 
de decennia na 1918 was zowel het resultaat als de voorwaarde voor het toen 
ingevoerde stelsel. Het is niet zonder ironie dat door het wegvallen van de 
premisse het stelsel explosief kan worden doordat het nieuwe groeperingen 
te makkelijk een plaats in het parlement oplevert. 

Nu wil ik hier niet het zoveelste pleidooi gaan houden voor de verande-
ring van het kiesstelsel. Dat moeten anderen maar doen. Maar wat ik wel 
met enige nadruk wil zeggen is dat revitalisering inclusief al die dingen die 
Van Kemenade aanbeveelt – en met recht aanbeveelt – niet zal leiden tot een 
renaissance van de politieke partij. De landelijke politieke partij zoals die 
nu nog bestaat wordt overeind gehouden – maar meer ook niet – door het 
indertijd ingevoerde kiesstelsel en door subsidies die stellig zullen groeien. 
Het soort kiezers anno 1917/1918 is allang verdwenen. Partijtrouw – het was 
ook een soort hondetrouw op straffe van excommunicatie of sociale dood-
verklaring – is allang verdwenen en zal ook niet meer terug keren. De grote 
vragen van toen zijn ook eigenlijk allemaal wel beantwoord – al is niet ie-
dereen gelukkig met die antwoorden. De heldere vragen en tegenstellingen 
waar Van Kemenade om vraagt zijn er niet meer of worden afgedaan vóór de 
verkiezingen (zoals de Euro), of ze liggen vooral op Europees niveau. Maar 
als de vooronderstellingen van 1917 niet meer gelden, wat dan?

Parlementen zijn begonnen als vertegenwoordigende organen: eerst van de 
adel, toen van de steden met de aanzienlijke burgers en tenslotte van de 
gewone mannen en vrouwen. De vertegenwoordigende democratie, repre-
sentative democracy. 

Het is aardig om dat wat beter te bekijken. Want dan zie je dat eigenlijk in 
alle landen met een democratische geschiedenis, de parlementen de macht 
aftroggelden van de elite en daarna met zichzelf in discussie gingen. 
Schoolvoorbeeld: Engeland waar het parlement in de achttiende eeuw de 
baas werd en in het parlement vrij snel twee partijen ontstonden. In het 

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   311 21-09-16   13:48



312

de keuze van d66

parlement – en niet er buiten. De Engelsen hebben die beginfase tot op de 
dag van vandaag vastgehouden. Nog steeds beschermt het kiesstelsel het 
tweepartijenstelsel door vast te houden aan enkelvoudige vertegenwoordi-
ging per district. In Nederland ging het als volgt: de Tweede Kamer van 
Thorbecke was nu eens wat liberaler en dan weer wat conservatiever maar 
kende geen duidelijke fracties, laat staan fractiedwang. Wat er aan tegen-
stellingen was, werd in de Kamer zelf van geval tot geval zichtbaar. Pas 
aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden de politieke partijen. 
En heel typerend: niet in het parlement maar er buiten – met de bedoeling 
om via het kiesrecht maatschappelijke opvattingen te realiseren: vrijheid 
van onderwijs, achturige werkdag, collectieve arbeidsovereenkomst, alge-
meen kiesrecht. Duidelijke one-liners waarvoor je de mensen wel achter 
de kachel vandaan kreeg. En toen die buiten het parlement ontstane par-
tijen van grote politieke betekenis waren geworden is het parlement en het 
kiesstelsel aan het belang van de partijen aangepast. Niet primair om het 
een vertegenwoordiging van de kiezers te laten zijn maar om de machts-
verhoudingen tussen de politieke partijen zo exact mogelijk tot uiting te 
brengen. De fractie als parlementaire arm van de politiek-maatschappelij-
ke beweging onderworpen aan de partij.

Het is leerzaam om de politieke debatten uit het begin van de vorige eeuw 
te volgen. We hadden toen een districtenstelsel met twee ronden: de twee 
hooggeplaatsten in ieder district deden mee aan de tweede ronde. Om te 
winnen moesten ze stembusakkoorden sluiten tussen de eerste en de tweede 
ronde. De katholieke kandidaat paaide de protestantse kiezers en omge-
keerd. De liberalen van links en de sociaal-democraten paaiden de behou-
dende liberalen en omgekeerd, naar het jargon van toen ‘links tegen rechts’. 
Zo kreeg je in de Tweede Kamer meerderheden die door de kiezers waren 
aangegeven, niet geconstrueerd via een regeerakkoord.

Maar men wilde er van af. Waarom? Omdat men geen koehandel wilde tus-
sen de eerste en de tweede ronde. Dat vervuilde de partijprincipes maar… 
En dus werd de EV ingevoerd die stembusakkoorden overbodig maakte. Ik 
vind dat een sprekend voorbeeld van mijn stelling dat de EV voortgekomen 
is uit het belang van de politieke partijen zoals ze toen reilden en zeilden. 
Groot, machtig, alles omvattend. 
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Nu het allemaal zieltogend is geworden, wordt het tijd om ons af te vragen 
of het geen tijd wordt om van ons parlement iets te maken wat primair een 
volksvertegenwoordiging is en niet in de eerste plaats een partijvertegen-
woordiging. We vergeten het vaak maar wat is het vertegenwoordigende 
karakter van onze Tweede Kamer? Van de ongeveer acht en een half miljoen 
kiezers heeft in 1998 90 % gestemd op de lijsttrekker van de vijf grootste 
partijen. Dus vijf kandidaten kregen samen 7,8 miljoen stemmen. De an-
dere 145 gekozenen moesten het doen met pakweg 1,2 miljoen kiezers. Een 
evident geval van ongelijkheid, maar we weten niet beter. Maar van die vijf 
met zoveel stemmen gekozenen werden er twee minister (dus uit de Kamer) 
en ging er één naar Brussel (dus ook uit de Kamer). Het directe electorale 
effect in vertegenwoordigende zin van 7,8 miljoen kiezers is dus zeer beperkt 
geweest. Zoiets kun je nauwelijks een vertegenwoordigend stelsel meer noe-
men, lijkt me. Niemand vraagt: wie is mijn afgevaardige, mijn vertegen-
woordiger? En dat klopt, want de echte afgevaardigde is er niet – en dus is 
het ook gewoon dat Kamerleden al weer snel vertrekken.

[…]

Maar er is iets interessants aan de gang. Een functieverandering.1 Het par-
lement doet zijn best dichter bij de burger te komen, door meer en beter te 
reageren op de vragen en behoeften van de burger. Je zou het kunnen zien 
als een uitbreiding van de controletaak van het parlement. Maar het omvat 
eigenlijk meer. Het heeft ook te maken met het verschaffen van duidelijk-
heid en opheldering. Meer aandacht voor de feiten en niet allereerst het 
oordeel. De functieverandering is overduidelijk af te lezen aan de renaissan-
ce van de parlementaire enquête – bijna een eeuw lang dood gewaand maar 
de laatste tijd weer springlevend. En dan niet alleen in de oorspronkelijke, 
originele vorm maar ook in vele afgeleide vormen die eigenlijk allemaal tot 
doel hebben om ondoorzichtige kwesties duidelijk te maken. Deze nieuwe 
manier van werken sluit goed aan bij de ontideologisering. Gerevitaliseerde 
politieke partijen heb je er niet voor nodig. Partijen als kiesverenigingen zijn 
voldoende.

1  Zie hiervoor uitvoeriger U. Rosenthal, ‘Macht en controle op macht’, Nederlands juris-
tenblad, afl. 34, 29 september 2000
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[…]

Laat ik eindigen.

Revitalisering van de politiek moeten we niet nastreven door partijen te 
verjongen en te verbeteren. Dat lukt toch niet. Politieke partijen zijn net 
stervende olifanten, moeizaam zoekend naar de laatste rustplaats.

Het juiste middel is revitalisering van het parlement – dat nu nog is in-
gericht volgens de behoeften van de stervende olifanten – maar zeer oude 
rechten heeft op een inrichting en werkwijze die werkelijk recht doen aan 
de vertegenwoordigende opdracht.
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De essentie van D66, toespraak gehouden ter 
gelegenheid van het 35-jarig bestaan door 
Thom de Graaf (2001) 
 
Rede gehouden op 8 december in de Oude Zaal in Den Haag

Democraten,
Ik ben een jonkie in jullie midden. 
Ik zie een aantal van jullie denken: pas 25 jaar lid en dan al een 
grote mond 
Ik schaam me er oprecht voor dat ik niet tot de eerste generatie 
behoor. 

Toen de partij werd opgericht was ik nog maar een hele Jonge Democraat 
en zonder dat zelf te weten. Ik probeer mij de tijd van toen voor de geest 
te halen, 1966, 1967. Het Appèl verscheen op 15 september 1966, terwijl het 
kabinet-Cals nog aan het bewind was. 

Een kabinet van alleen maar sterke mannen, maar zonder sterk beleid. 
Het merkwaardige is dat de oprichting van D66 sterk wordt geassocieerd 
met de Nacht van Schmelzer. Maar die nacht moest een maand later nog 
aanbreken. Het leek wel alsof Hans Gruijters, Hans van Mierlo en de an-
deren voorwetenschap bezaten. D66 was immers het antwoord op een ver-
ziekte, naar binnen gekeerde politieke wereld, die haar dieptepunt beleefde 
toen het derde kabinet dat op één en dezelfde verkiezingsuitslag was ge-
formeerd ’s nachts op half vier werd opgeblazen door de kvp-fractie. De 
regenten ruzieden met elkaar terwijl buiten Den Haag een brandje ontstond 
dat snel uitsloeg over de gehele samenleving.

D66 was een beweging van verontruste en waarschijnlijk ook boze burgers 
tegen een in elkaar gezakte en wezenlijk ondemocratische politiek. Iemand 
schreef onlangs dat D66 de enige protestpartij is die haar ontstaan heeft 
overleefd. Feitelijk is dat waar. Van Koekoek tot de ouderenpartijen, uitein-
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delijk allemaal opgegaan in rook. Bewijst dat nu dat het protest van D66 
hardnekkig is, als een soort virus dat maar niet over wil gaan omdat het 
politieke lichaam ongezond is en blijft? Of zijn wij ons verleden een beetje 
vergeten en een gewone partij geworden die in de muur van de bestaande 
politieke orde is gemetseld en gevoegd? 

Ik zou zeggen dat ons kenmerk nog steeds is ons consequente streven naar 
een radicale vernieuwing van de Nederlandse politiek en democratie. Wij 
geloven nog steeds dat, zoals het nu geregeld is, de burgers ondergeschikt 
zijn gemaakt aan de politieke democratie in plaats van omgekeerd, de de-
mocratie aan de burgers. Het grote verschil met al die protestpartijen, in-
clusief de laatste verschijningsvorm, is dat D66 nooit alleen maar een tegen-
partij is geweest. Niet alleen maar het protest en de onvrede articuleren en 
daar profijt van trekken. Ik zou mij kapot schamen als dat het beeld van 35 
jaar D66 was geweest.

D66 vertegenwoordigt een stroming in de Nederlandse samenleving, die 
zich niet neer wil leggen bij de vanzelfsprekendheid van macht en die uit-
gaat van de vrije keuze en verantwoordelijkheid van individuele mondige 
mensen. Wij zijn van die stroming de politieke bedding en daarin ligt ook 
onze continuïteit. 

In de afgelopen 35 jaar heeft D66 twee dingen tegelijk willen doen: in de 
eerste plaats zonder dogma’s praktische politieke oplossingen aandragen die 
sociale bewogenheid en individuele vrijheid aan elkaar verbinden, van mi-
lieubeleid tot zorgverlof, van euthanasiewetgeving tot verruimde winkeltij-
den. Steeds gericht op economische en maatschappelijke innovatie en met 
de waardigheid van de zelfstandige mens als uitgangspunt. Dat is voor een 
partij al een bestaansreden op zichzelf. Mensen het recht geven om zelf het 
verschil te maken. Maar D66 was en is niet alleen het instrument voor dat 
verschil. Ondertussen zijn wij bezig geweest met die dieperliggende op-
dracht: om de politiek te vernieuwen, om de democratie nieuwe zuurstof te 
geven, om de zieltogende overheid die van niemand meer is weer van men-
sen te maken. We zijn als het ware permanent bezig een slecht toneelstuk te 
herschrijven, scene voor scene, akte voor akte.
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Twee opdrachten in één partij. Soms kreeg die sociaal-liberale politiek de 
overhand als een vierde stroming, soms die democratische inborst die ons 
tegenover alle andere partijen plaatst. Soms een beetje afhankelijk wie aan 
het roer van onze boot stond en ook een beetje hoe hoog de zeeën gingen. 
Maar er is geen tegenstelling. Het gaat juist om die combinatie: door de sys-
temen breken om meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid te bereiken. 
Die durf hebben wij altijd gehad, soms tot bloedens toe en zelden is dat ons 
in dank afgenomen door andere partijen. Die durf is meer dan ooit nodig 
omdat ons politiek systeem volkomen vastloopt. En onze overheid hoe lan-
ger hoe meer de afgrond dreigt in te donderen. De erosie van de Staat der 
Nederlanden is al heel lang zichtbaar voor wie goed wil kijken; burgers heb-
ben dat gezegd, wetenschappers hebben het geschreven, de politiek heeft 
het niet willen zien.

In de eerste plaats is er Europa dat sluipenderwijs bezit van ons heeft 
genomen, terwijl we dat nauwelijks willen weten. De Nederlandse politiek 
loopt er met een grote boog omheen en weigert de fundamentele vraag te 
beantwoorden welke toekomst we in Europa willen hebben, hoe we echte 
democratie en betrokkenheid kunnen realiseren. Een echte visie op Euro-
pa is in dit kabinet onmogelijk gebleken omdat Vvd en PvdA elkaar in de 
weg zitten, omdat we geen voorhoede meer durven zijn en ons te veel laten 
leiden door de angst dat Nederland net onder de streep van de belangrijke 
landen terecht komt. Dat is een bijna autistische houding die niet werkt. En 
even naar binnen gekeerd is onze verontwaardiging als Europese regels Ne-
derland belemmeren een eigen MKZ-beleid te voeren of gelden van Euro-
pese fondsen voor oneigenlijke doeleinden aan te wenden. We beschouwen 
Brussel hier vooral als onze vijand, ook als we zelf verantwoordelijk zijn 
voor de Brusselse spelregels. […]

D66 is en blijft een Europese partij, niet alleen uit overtuiging maar ook uit 
bittere noodzaak. 

De werkelijkheid is dat het Haagse gezag naar Brussel is verschoven en 
dat dus dáár vanaf het begin een echte overheid en een echte democratie 
moeten worden opgebouwd in het belang van Europese burgers, van Ne-
derlandse burgers. Als dat niet het belang van Nederlandse politici is, dan 
deugt er iets niet met die politici. 

[…]
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Niet alleen onze houding in Europa ondergraaft de Haagse politiek. Ook 
de wijze waarop die politiek met zichzelf omgaat. Ik zit er middenin, het 
fascineert me, maar het verontrust me ook. Het is soms onverdraaglijk hoe 
goedkope sentimenten als politiek wapen worden ingezet. De SP schuift de 
minister ‘dood door schuld’ in de schoenen vanwege de wachtlijsten. Dat 
is natuurlijk te belachelijk om er veel woorden aan vuil te maken, maar het 
zegt wel iets over de staat van onze democratie. Walgelijke beweringen en 
lukraak geschreeuw worden de norm in een poging door vergroving van taal 
en beeld kiezers nog bij de politiek te trekken. Wat ik waarneem en waar 
ik mij tegen verzet is de verwording van de politieke democratie tot een 
ouderwetse poppenkast waarin de rollen vastliggen en waarin effectbejag de 
plaats heeft ingenomen van de argumenten en het open debat. In die pop-
penkast hebben de coalitiefracties alleen de taak als een Praetoriaanse garde 
om hun kabinet en hun ministers te gaan staan, ongeacht of er fatsoenlijk 
beleid wordt afgeleverd. Als ze al problemen hebben dan alleen met minis-
ters van een andere dan de eigen kleur. En als er wederzijdse belangen in het 
spel zijn, dan worden die keurig afgeruild om echte brokken te voorkomen.

De oppositiepartijen vinden hun bestaansreden enkel en alleen in het 
onderuithalen van de regering door suggesties en beschuldigingen die zel-
den overtuigen maar wel zo makkelijk in de ether worden geslingerd. Alles 
gericht op het beeld, het imago en op de honger van de media. Het debat 
over de schikking van de Schipholtunnel-fraude was van dit alles een be-
droevend voorbeeld. Partijen die elkaar overschreeuwden en eisten dat de 
Staat zichzelf bij de rechter zou moeten aanklagen. Toen iedereen bij zinnen 
kwam en de idiotie daarvan moest toegeven, kocht de PvdA zijn gezichts-
verlies af met een parlementaire enquête en de oppositie met ongegronde 
moties van afkeuring tegen de minister van Justitie. Alles volgens de regels 
van de poppenkast. 

Wie denkt dat de politiek zich met dit soort taferelen een dienst bewijst, 
komt bedrogen uit. Het tekent voor de meeste burgers het failliet van de 
politiek. D66 blijft zich hier tegen verzetten, in die zin zijn wij nog steeds 
het redelijk alternatief tussen het mechanisme van de macht en de opportu-
nistische vrijblijvendheid. Meer dan ooit is het nodig om de politieke demo-
cratie ingrijpend te veranderen. Om geloofwaardigheid te behouden en om 
vertrouwen weer op te bouwen. De grote partijen hebben zich daar nooit 
echt om bekommerd. En daar zouden zij zich voor moeten schamen, vooral 
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de Partij van de Arbeid. De grootste vooruitstrevende politieke partij van 
Nederland is in democratisch denken conservatief gebleken en apathisch. 
Biefstuksocialisme werd de laatste jaren haute cuisine, maar echte kiezers-
democratie is tot op de dag van vandaag hooguit een amuse gebleven.

Fraaie woorden in overvloed, maar nooit een beslissende actie, niet als het 
ging om de ondoorzichtige achterkamer van de kabinetsformatie, niet als 
het ging om een beter kiesstelsel dat de onafhankelijkheid van de volksver-
tegenwoordigers versterkt en daarmee de parlementaire controle. Niet toen 
het er echt op aankwam om het referendum in de Grondwet te krijgen. En 
nooit als het er om gaat om de Hollandse onder-ons cultuur te doorbreken. 

Kiezers, gewone mondige mensen, krijgen te horen dat een rechtstreeks 
mandaat aan de macht in Holland niet kan, want het past niet in onze cul-
tuur. Het past niet in onze cultuur. Nee, wat wel past zijn onderonsjes om 
burgemeesters van de eigen partijkleur te benoemen. D66 heeft in Paars ii 
inmiddels een bres geslagen in de muur om de regenten, mensen in Vlaar-
dingen en Best spreken zich binnenkort uit over hun eigen burgemeester. 
Het werd tijd. En het is nog niet genoeg. Wil de politieke democratie van 
mensen zijn in plaats van mensen van de politiek, dan is het van levensbe-
lang om veranderingen door te voeren. ‘Nothing in progression can rest 
on its original plan’, schreef Edmund Burke ooit. Niet de oude scheidslijn 
links-rechts is van belang, die bestaat al lang niet meer. Doorslaggevend is 
of behoudzucht het wint of de veranderingsgezindheid. Behoudzucht kom 
je in alle partijen tegen, in de PvdA net zo goed als bij de Vvd. Maar in 
alle partijen zijn er ook mensen die zich net als D66 afvragen of we niet de 
moed moeten opbrengen om een toekomst voor de democratie uit te vinden 
voordat de politieke cultuur zichzelf ten gronde heeft gericht.

Ik zoek die samenwerking, binnen en buiten de Kamer. Een nieuw Appèl 
heb ik het een paar weken geleden genoemd, om kiezers het fundamentele 
recht te geven zelf voor of tegen de macht te kiezen, maar ook om onze 
parlementaire cultuur wezenlijk te veranderen.

[…] 

Niet alleen de politieke cultuur moet veranderen maar ook de overheid. Ik 
ben er van overtuigd dat aan de behoefte van mensen aan kleinere scholen, 
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aan veilige straten en betere gezondheidszorg niet kan worden voldaan als 
de overheid niet grondig op de schop gaat. Het heeft bijvoorbeeld geen zin 
om alleen maar te roepen dat er meer politiemensen in de wijken moeten 
komen als achter al dat blauw een enorme bureaucratie schuil gaat, die de 
veiligheid eerder hindert dan helpt. […] In de overheid van het jaar nul 
kunnen ministers de prachtigste nota’s uitbrengen maar de problemen van 
de eenentwintigste eeuw lossen ze er niet mee op. Dat kan alleen als de 
overheid zichzelf opnieuw uitvindt en organiseert. 

We spreken in Nederland over de polder, een mooi beeld van rechte lijnen 
en klare lucht. 

Was het maar zo. Wie eerlijk is, ziet geen polder maar een moeras van 
besluitvorming. 

Een zompig geheel waar het af en toe borrelt en verder doodstil is. In 
dat moeras dumpen politieke partijen problemen die ze samen niet kunnen 
of willen oplossen. De gedachte daarachter is dat die problemen dan van-
zelf wegzakken of verdampen in ingewikkelde compromissen tussen sociale 
partners en andere belanghebbenden. 

[…] De democratie openbreken, de overheid vernieuwen en verdergaan met 
sociaal-liberale initiatieven om mensen vrij en verantwoordelijk te maken. 
Durven kiezen. Dat is wel heel kort samengevat wat D66 de komende jaren 
gaat doen. ‘De rechte lijn’, zoals Hans van Mierlo het in ons jubileumboek 
[Jan Veldhuizen (red.), D66: een blijvend appèl, 35 jaar werken aan vernieu-
wing] omschreef. Absoluut een rechte lijn, al zou ik een curve naar boven 
een aanvaardbare afwijking vinden. Die lijn trekt nu al 35 jaar een spoor 
door het politieke landschap. Aan dat spoor kan je zien dat het af en toe 
verrekte moeilijk ging en soms bijna stokte. Maar toch heeft D66 vanaf het 
begin dat landschap wezenlijk veranderd. Niet alleen door Paars, maar ook 
door wat wij daarvoor en daarnaast hebben bereikt. Iedereen in deze zaal 
vormt een schakel in de geschiedenis van D66. Het aardige van geschiede-
nis is dat die nooit eindigt, wat ze ook beweren. Vaak werd van ons gezegd 
dat we geschiedenis waren. En even zo vaak schreven we zelf weer geschie-
denis. Dat gaan we dus ook doen in de toekomst!

Boom de keuze van d66(01)biwkopregels.indd   320 21-09-16   13:48



321

v. d66 waarheen?: 1998 – 2006

Congrestoespraak door Boris Dittrich 
(2004) 
 
Eerste deel van een toespraak gehouden op de 77ste Algemene 
Ledenvergadering op 20 november in Musis Sacrum in Arnhem

Democraten,
Zouden er in ons land nog véél mensen zijn, die individualisering een po-

sitief begrip vinden? Ik vermoed van niet. Noties als persoonlijke vrijheid, 
het recht te doen en te laten wat je wilt, zijn niet zo populair, in deze tijd. 
Want de samenleving, zo lijkt het wel, is van niemand meer. Niet van de 
tweede generatie Marokkaan, die zich niet thuis voelt in Nederland en ook 
niet meer in Marokko. Niet van het middenklassegezin in Almere, dat zich 
bedreigd voelt, en in de steek gelaten door de politiek. Niet van de bewoner 
van de grote stad, die het verval en de agressie om zich heen probeert buiten 
te sluiten, door weg te kijken.

Bijzonder is wel dat de meeste mensen tevreden zijn met hun eigen leven, 
achter hun eigen voordeur. Maar over wat zich daarbuiten afspeelt, heerst 
een gevoel van teleurstelling en onbehagen. En dat geldt zeker voor de po-
litiek, én voor het falen van de overheid.

Mensen in Nederland zijn verweesd geraakt. Verweesd van elkaar, en ver-
weesd van de gemeenschap. Er is geen bindmiddel meer, geen gevoel van 
samen zijn, geen gevoel van het samen moeten doen. Dat onbehagen van 
mensen zit diep en in alledaagse dingen: de luidruchtige buurman tegen wie 
niemand optreedt. Agressie in de trein, in het ziekenhuis of op het pleintje 
om de hoek. De verloedering van de openbare ruimte. De verruwing in de 
omgangsvormen. En dat gevoel van dat het niet goed gaat in Nederland 
is versterkt door de komst van honderdduizenden migranten de afgelopen 
decennia.
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Een klein deel van – vooral – Marokkaanse moslims is overtuigd van het ei-
gen religieuze gelijk en keurt moderne, westerse ontwikkelingen als ontker-
kelijking, emancipatie van homo’s en vrouwen, en individuele keuzevrijheid 
af. Bij hen heerst er geslotenheid, angst om de vuile was buiten te hangen, 
een gebrek aan open debat over de Islam, een gebrek aan zelfkritiek, en een 
gebrek aan respect voor andersdenkenden. Dat is een omgeving die vindt 
dat afwijkende ideeën afkeurenswaardig of zelfs gevaarlijk zijn. In dat kli-
maat kan extremisme wortel schieten, want elke vorm van extremisme is de 
uiterste consequentie van een absoluut geloof in het eigen gelijk.

Of het nu milieufanatici, neonazi’s of moslimterroristen zijn: allemaal vin-
den ze een voedingsbodem en een beschermende omgeving in een kring 
van mensen om hen heen die misschien hun agressieve methoden afkeurt, 
maar die wél de juistheid van hun idealen en waarden deelt.

We zijn terechtgekomen in een samenleving waarin we onderling zeer grote 
verschillen van opvatting zijn gaan koesteren. In het zo ontstane klimaat 
gaat iedereen uit van het eigen individuele gelijk en, erger nog, probeert 
iedereen het eigen gelijk ook op te leggen aan de ander. Men vindt elkaar 
niet meer, begrijpt elkaar niet meer, en wil dat ook eigenlijk niet meer. We 
voeren een onvolwassen debat van doven, waarvan het uiterste gevolg een 
politieke moord is. Een milieuterrorist vermoordde Fortuyn; een moslim-
fundamentalist vermoordde Van Gogh.

Is dit een somber beeld? Ja, maar er staat ook iets tegenover. Want in de 
afgelopen weken is ook gebleken, hoe veerkrachtig en saamhorig Nederland 
kan zijn als het er écht op aan komt. Denk aan de spontane, en massale 
uitingen van afkeur, over de laffe moord op Theo van Gogh. De kabaalde-
monstratie op de Dam. Ouders, die hand in hand rond bedreigde islamiti-
sche scholen staan. De fietstocht van Marokkaanse jongeren tegen geweld. 
De protestmars van duizenden mensen in Uden. De buurtcomités die door-
gaan om mensen bij elkaar te brengen.

Het is goed dat er nu een uitgebreid debat wordt gevoerd over wat onze 
kernwaarden zijn, de grondbeginselen die ons binden. Vrijheid. Gelijkheid. 
Verdraagzaamheid. Nederland is krachtig. Mensen eisen een positieve toe-
komst op voor zichzelf, en voor elkaar, en ze verwachten dat de politiek 
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daadwerkelijk iets doet aan waar het schurkt en schuurt in de Nederlandse 
samenleving. Wat ik zeg gaat dan ook vooral over hoop. Een sociaal-libe-
raal verhaal, dat perspectief biedt.

De recente gebeurtenissen geven alle aanleiding tot reflectie. Het is goed 
om te beseffen, dat de problemen al eerder zijn ontstaan. Want de versnip-
pering en verharding van de Nederlandse samenleving werden al zichtbaar, 
toen de oude, maatschappelijke zuilen instortten. Daar ligt het begin van 
het probleem. En daar ligt dus ook het begin van een antwoord. Een ant-
woord dat al veel te lang is uitgebleven.

Wie na deze woorden een zwaarwichtig pleidooi verwacht voor herstel van 
de oude normen en waarden komt bedrogen uit. Ik pleit niet voor herstel 
van de strak georganiseerde verbanden die het verzuilde en langs scherpe 
lijnen verdeelde, voorbije Nederland kenmerkten. Wij willen geen terugkeer 
naar de jaren vijftig van de vorige eeuw, want een sociaal-liberaal antwoord 
dat past bij de maatschappij van nu, dat houdbaar is voor het Nederland van 
de eenentwintigste eeuw, begint niet bij de afbraak van de individualise-
ring, maar juist bij de voltooiing ervan. En bij het besef dat bij persoonlijke 
vrijheid ook persoonlijke verantwoordelijkheid hoort.

Immigratie, maar vooral ook ontzuiling en individualisering, zijn belang-
rijke oorzaken van de huidige versnippering van de Nederlandse samenle-
ving. Het proces van ontzuiling is eigenlijk nog niet voltooid. Weliswaar 
zijn mensen vrijgemaakt, maar een nieuw bindmiddel, een nieuw verband 
dat de maatschappij tot een echte gemeenschap maakt, is nog niet voor han-
den. Als in de voorbije weken één ding is gebleken, dan is het dit: iedereen, 
iedereen wil het anders, en beter in dit land.

Juist D66 heeft de plicht om een antwoord te formuleren. Want ontzui-
ling en individualisering stonden ook op de sociaal-liberale agenda, en zijn 
daarmee ook ónze overwinningen. Ze hebben geleid tot vrijheid. Mensen 
mogen nu hun eigen keuzes maken, hun eigen mening hebben. Ze hebben 
geleid tot emancipatie, tot een verbod op discriminatie. Het kunnen inrich-
ten van je eigen leven, zoals jou dat goeddunkt, zonder inmenging door wie 
dan ook, is een groot goed. Maar ontzuiling en individualisering hebben 
ook ongewenste neveneffecten gehad.
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Het sociaal-liberalisme staat voor de taak om de gewonnen vrijheid te ver-
dedigen, en tegelijkertijd een nieuwe samenlevingsvorm te vinden, waar-
in de vrijheid, van zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende 
 ideeën en opvattingen, kan gedijen. De oplossing voor dit sociale vraagstuk 
waar Nederland voor staat, begint bij het individu. Wij vinden dat het in-
dividu als uitgangspunt van beleid moet worden genomen. De tijd dat we 
mensen in groepen konden indelen, is voorbij. De allochtoon bestaat niet. 
Net zo min als de grote stadsbewoner. Dit besef heeft gevolgen op aller-
lei terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. 
Conflicten tussen zoveel verschillende opvattingen zijn onvermijdelijk in de 
samenleving van nu. Mensen moeten leren met die verschillen om te gaan, 
en ze alleen met woorden te bestrijden.

cda-Minister Donner van Justitie zocht een antwoord op de spanningen in 
de samenleving door het in onbruik geraakte artikel van godslastering aan 
te willen scherpen.. In de Kamer heeft Lousewies van der Laan aangegeven 
niet éénzijdig partij te willen kiezen, door mensen die gekwetst worden 
vanwege hun geloofsovertuiging, een uitzonderingspositie te bieden. Je mag 
ook geen mensen beledigen omdat ze vrouw zijn, homo of een donkere 
huidskleur hebben. De wettelijke grenzen gelden namelijk voor iedereen 
gelijk. Daarom wil D66 het artikel over godslastering niet afstoffen, maar 
afschaffen. [In 2009 zou toenmalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham 
daar een voorstel toe doen. In 2013 werd het artikel geschrapt.]

Natuurlijk vinden ook wij dat je niet alles hoeft te zeggen, wat je mag zeg-
gen. Maar dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen zélf. Het 
is een kwestie van fatsoen. Het is aan de overheid om de grenzen van de 
grondrechten te bewaken, want in de sociaal-liberale visie op de samenle-
ving zijn de vrijheidsrechten geen obstakel, maar juist een absolute voor-
waarde voor vreedzaam samenleven. Het gaat erom samen van een versplin-
terde, naar een pluralistische samenleving te gaan.

Daarbij hoort een nieuw sociaal contract. Wat D66 betreft gaat dat sociaal 
contract over twee dingen:

Ten eerste: een beperkt aantal, maar wel heel duidelijke afspraken over 
wat we in de openbare ruimte en het maatschappelijke verkeer wél, en wat 
we niet van elkaar accepteren. Waarden waarin iedereen gelooft, ongeacht 
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afkomst, religie of wat dan ook: geen fysieke agressie. Geen discriminatie. 
Gelijke behandeling. De vrijheid je eigen keuzes te kunnen maken.

Ten tweede: een krachtige overheid die deze afspraken bewaakt. En: een 
overheid die werkt, en op zijn minst levert wat mensen ervan verwachten, in 
plaats van dikke beleidsnota’s en vage, verre toekomstvisioenen. […]

Het gaat dus om waarden die we allemaal al lang kennen. Om behoeftes die 
al lang bestaan, en waar D66 al lang voor strijdt. […]
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Tegen de keer. Voor vrijheid en vrijzinnigheid, 
bijdrage aan de algemene politieke 
beschouwingen door Lousewies van der 
Laan (2006) 
 
Gehouden in de Tweede Kamer op 27 september

Voorzitter,

Deze APB gaan, zoals vaker, over Nederland en de Nederlanders. Dat is 
belangrijk, maar een sociaal-liberale partij als D66 kijkt altijd over de gren-
zen heen. Dat is niet alleen omdat onze welvaart en veiligheid afhankelijk 
zijn van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dat is ook omdat wij de 
vrijheid en welvaart die wij hebben met zo veel mogelijk mensen willen 
delen. Daarom wil ik beginnen met die internationale blik.

[…]

Begin deze week werd duidelijk dat nu ook de Amerikaanse inlichtingen-
diensten tot de slotsom zijn gekomen dat de oorlog in Irak een vruchtbare 
voedingsbodem biedt aan nieuwe generaties terroristen. Een rijkelijk late 
conclusie, kunnen we vaststellen.

In elk geval hebben D66 en een aantal fracties de regering hiervan al veel 
eerder geprobeerd te doordringen, toen wij in deze Kamer debatteerden 
over het verlenen van Nederlandse steun aan de Amerikaanse inval in Irak.

Vrijheid en democratie laten zich niet opleggen met het zwaard. Al hele-
maal niet wanneer degene die het zwaard hanteert diezelfde vrijheid zo 
schaamteloos vertrapt. Door terreurverdachten voor onbepaalde tijd op te 
sluiten, zonder enige vorm van proces, zoals in Guantanamo Bay. Of ze te 
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vernederen zoals in Abu Graib. Door geheime verhoorcentra in stand te 
houden en geheime CIA vluchten uit te voeren, en er over te liegen. Door 
het begrip foltering zodanig te vervormen dat er nu twee definities van mar-
teling bestaan: één van de Amerikaanse regering, en één van de rest van de 
wereld.

Natuurlijk beseffen ook wij dat het geweld van radicale islamisten al dateert 
van vóór de invasie van Irak, van voor de zogenoemde oorlog tegen de ter-
reur.

Maar de vraag mag niet langer zijn wat de oorzaak is van wat. De vraag is 
hoe we voorkomen dat, elke dag weer, honderden jonge mensen, in Bagdad 
of Boston, in Damascus of in Deventer, een excuus in de schoot geworpen 
krijgen om elkaar naar het leven te staan.

Geweld los je niet op met een gewelddadig antwoord. Daarom ben ik zo 
trots op het alternatief dat de Europese samenwerking te bieden heeft. Ter-
wijl Bush inzet op regime change en oorlog, haalt de Europese diplomatie 
stilletjes en bescheiden haar successen binnen.

Twaalf landen hebben gekozen voor lidmaatschap van de EU en zich onder 
Europese stimulans omgevormd tot democratieën, en nog meer landen wil-
len dezelfde vreedzame weg naar democratie bewandelen.

Terwijl Bush de dictaturen in Pakistan en Saudi-Arabie de hand boven het 
hoofd houdt, is Europa daar mensenrechtenorganisaties aan het steunen, 
zodat een regime change duurzaam van binnenuit zal komen. Minder spec-
taculair dan een land binnenvallen, maar effectiever en goedkoper.

Terwijl veel politici afglijden in generalisaties en simplificaties, wil D66 dat 
de politiek eerlijk blijft, ook waar het gaat om het bieden van oplossingen 
voor de grote uitdagingen.

Het heeft geen zin om alle moslims te demoniseren, maar ook niet om 
Amerika af te schilderen als de duivel. Net zoals er veel moslims zijn die 
gruwen van het geweld dat in de naam van hun geloof over de wereld wordt 
uitgespuwd, zijn er ook miljoenen Amerikanen die zich verzetten tegen de 
politiek van Bush. En beide groepen zijn onze medestanders.
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Veiligheid in de wereld én in Nederland is een belangrijke voorwaarde voor 
de vrijzinnige politiek van D66. Ook wij zijn er trots op dat het veiliger is 
in Nederland. Maar D66 is uitsluitend voorstander van slimme en effectieve 
maatregelen. Wij schieten met scherp, niet met hagel. D66 is altijd alert 
geweest op het gevaar dat een overheid onder het mom van bescherming 
van de vrijheid, de burgerrechten met voeten treedt.

Vandaar ons verzet tegen de doorgeschoten anti-terrorismewetgeving van 
dit kabinet. Vandaar ons verzet tegen het klakkeloos verstrekken van pas-
sagiersgegevens op internationale vluchten. Vandaar dat wij vooral inzetten 
op preventie in plaats van repressie.

Een belangrijke voorwaarde voor een vrijzinnig en open land is goed onder-
wijs. En daarom besteedt D66 het meeste geld en de meeste aandacht aan 
onderwijs van alle partijen.

Waar het eerste kabinet-Balkenende onderwijs en kenniseconomie nog niet 
tot de hoofdthema’s rekende, deed het kabinet-Balkenende ii dat, door de 
intrede van D66, wél.

Het verrast ons eerlijk gezegd niet dat – nu D66 uit de coalitie is getreden – 
het kabinet onderwijs en kenniseconomie niet meer als prioriteit voor 2007 
heeft aangewezen. In de Miljoenennota wordt alleen voortijdig schoolver-
laten nog genoemd als onderdeel van het speerpunt Jeugd. Belangrijk, maar 
te mager. Aan het lerarentekort, de salarissen van leraren, het verdwijnen 
van conciërges van de basisscholen wordt geen aandacht besteed. Hetzelfde 
geldt voor het uitvoeren van de aanbevelingen van het Innovatieplatform. 
[…]

Sterk onderwijs en veiligheid zijn geen doelen op zich voor D66. Wij willen 
hiermee in de samenleving een klimaat scheppen voor vrijzinnigheid.

Vrijzinnigheid is de vrijheid om ánders te denken. Om onafhankelijk te blij-
ven, los van bestaande belangen. Om af te wijken van de algemene mening. 
De vrijheid om nooit automatisch gezag te accepteren. Om altijd vragen 
te blijven stellen bij datgene wat je dominee, je vakbondsleider, je leraar of 
je imam je als onweerlegbare waarheid voorhoudt. De wil om de toekomst 
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voor ogen te houden, niet alleen maar het hier en nu. Vrijzinnigheid is de 
mogelijkheid om je mening en je handelen niet te laten bepalen door de 
groep waartoe je behoort, het geloof dat je belijdt, of de ideologie die je 
aanhangt, maar uitsluitend door je zelfbewustzijn. Vrijzinnigheid verschilt 
van individualisme, doordat de vrijzinnige mens zijn ontplooiing ook kan 
en vaak wil zoeken in relatie tot anderen. Maar hij zal nooit zijn vrijheid 
onderwerpen aan een van bovenaf opgelegd, zogenaamd collectief belang.

Vrijzinnigheid is niet zomaar een recht, of zelfs een noodzaak. De overheid 
heeft ook de plicht om het recht op vrijzinnigheid, het pluralistische karak-
ter van onze samenleving, te beschermen. Zonder vrijzinnigheid bestaan er 
geen vrije, zelfstandige en mondige burgers die geen god of geweer nodig 
hebben om hun mening kracht bij te zetten.

Dat we in Nederland de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen aanne-
men, dat we gelijke rechten toekennen aan homo’s en hetero’s en aan men-
sen met verschillende huidskleur, dat we geen onderscheid wensen te maken 
tussen verschillende vormen van geloof of ongeloof, dat we iedereen het 
recht gunnen om in vrijheid te besluiten over zaken als abortus en euthana-
sie: dat alles is in belangrijke mate te danken aan het vrijzinnige gedachte-
goed in de Nederlandse politiek.

Want in een samenleving als de onze, die bestaat uit miljoenen mensen met 
even zo vele verschillen, kan én mag de opvatting van één bepaalde groep 
nooit dominant zijn. In zo’n samenleving kan noch de Kerk, noch het gezin, 
noch een etnische groep zijn wil opleggen aan het individu. Het recht op 
vrijzinnigheid is een kernwaarde van D66.

Voor D66 staat geen god centraal, geen ideologie, geen belangengroep, 
maar de individuele mens. Ons politieke handelen is er eerst en vooral op 
gericht het welzijn en welbevinden van individuele mensen te vergroten.

Geloof en ideologie, of het nu christendom is of communisme, islam of 
socialisme, hebben meer gemeen dan hun aanhangers lief is, en in elk geval 
één verontrustend, gemeenschappelijk trekje: de neiging te denken dat het 
gelijk altijd aan hun zijde is. En daarmee, dat de andersdenkende per defi-
nitie een foute mening heeft.
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Waar geloof en ideologie de eigen, dogmatische leerstelligheden over goed 
en kwaad aan mensen opdringen, staat sociaal-liberale, vrijzinnige politiek 
nu juist voor het vrijlaten van mensen om hun eigen geweten te volgen, zo-
lang ze anderen daarmee niet schaden.

Voorzitter,
Het is precies die vrijheid, de vrijzinnige vrijheid, die nu zo onder druk 

staat. En niet alleen van de kant van fundamentalistische gelovigen, van 
welke denominatie dan ook.

Ook hier in Nederland zijn er politici die vinden dat godslastering anders 
moet worden bestraft dan andere vormen van belediging. Ook hier in Ne-
derland durven sommige leraren niet meer openlijk uit te komen voor hun 
homoseksualiteit. Ook hier in Nederland zijn er politieke partijen die vin-
den dat als je Nederlander wilt worden, je afscheid moet nemen van de 
cultuur van je voorvaderen. Ook hier in Nederland worden meisjes nog uit-
gehuwelijkt of zelfs vermoord als ze de verkeerde partner kiezen.

[…]

Vrijheid wordt soms ook het meest bedreigd door diegenen die zeggen die-
zelfde vrijheid met krachtdadige middelen te willen beschermen.

En tot de huidige golf van conservatisme die de wereld, en ook Nederland, 
overspoelt, behoort meer. De langdurige ontkenning van het broeikaseffect, 
bijvoorbeeld. De redeloze angst voor alles wat met Europese samenwerking 
te maken heeft. De halfzachte maatregelen om onze economie écht goed 
voor te bereiden op de veranderingen die globalisering en vergrijzing met 
zich mee brengen. De krampachtige afkeer van de islam en van immigran-
ten, die door sommige politici nog altijd wordt gevoed.

Tegenover dát conservatisme, tegenover die behoudzucht en de navelstaar-
derij die een groot deel van de Nederlandse politiek in zijn greep houdt, wil 
ik de vrijzinnigheid plaatsen. Want voor D66 is het de hoogste tijd dat we de 
schuilkelder opendoen waarin we onszelf hebben opgesloten. Uit angst voor 
islamitische terroristen. Voor Poolse loodgieters. Voor Indiase callcentres en 
Chinese fabrieken.
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Uit angst voor de noodzakelijke omschakeling naar schone brandstoffen en 
de omschakeling naar een nieuwe economie en arbeidsmarkt. Kortom: uit 
angst voor de toekomst.

Die dikke deur van onze veilige schuilkelder moet open. En als we die durf 
hebben, dan zullen we zien dat de wereld daarbuiten helemaal niet zo eng 
en onleefbaar is als we dachten. Dat we nu hard aan de slag moeten om 
onze eigen toekomst vorm te geven. Sámen met het buitenland. Sámen met 
Europa. En samen met iedereen in ons eigen land die zijn vrijheid, zijn recht 
om anders te zijn, zijn recht om vooruit te denken lief heeft. Met iedereen 
die wil samenwerken, dwars door de grenzen van geloof, huidskleur of an-
dere hoedanigheid heen. Met ieder zelfbewust mens die zijn opvattingen 
wil ontlenen aan zijn eigen overtuiging, in plaats van aan het gezag van een 
voorganger in kerk of moskee, of de grootste schreeuwer aan de borreltafel. 
Het is de hoogste tijd om tegen de keer in te gaan.

[…]

Voorzitter,
Het is treurig gesteld met de animo en creativiteit van dit kabinet om 

het hoognodige én achterstallige onderhoud aan onze democratie te ple-
gen. De hulp moet zelfs uit onverwachte hoek komen: bij de Schipholbrand 
hebben we kunnen zien dat het aankwam op de ruggegraat van een lid 
van de Koninklijke familie om onze democratie te geven wat óók nodig 
is: transparantie en een eerlijk, objectief en onafhankelijk oordeel over het 
overheidsoptreden.

Twee ministers zijn door deze nieuwe controle op de macht teruggetreden. 
Maar dit kabinet – én álle ministers die verantwoordelijkheid hebben, of er 
als de kippen bijwaren om te roepen dat ze die hadden, zullen zich moeten 
verantwoorden in deze Kamer.

Volgende week al zal de Nationale Conventie haar conclusies presenteren. 
En ook het Burgerforum zal nog vóór de verkiezingen met aanbevelingen 
over het kiesstelsel komen. Ik hoop dat deze goed doordachte aanbevelin-
gen een welwillend oor en een serieuze overweging zullen krijgen van dit 
kabinet, en van de andere partijen.
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Maar ook nu al heeft deze Kamer de kans om een bescheiden maar belang-
rijke stap in de goede richting te zetten door het voorstel [inzake een door de 
Tweede Kamer gekozen formateur] van [Boris] van der Ham en [Wijnand] 
Duyvendak te omarmen. Dan kan de Tweede Kamer al na de komende 
verkiezingen een kabinetsformateur voordragen. Dit zal de openbaarheid en 
het democratisch gehalte van de formatie verhogen.

[…]

Voorzitter,

Onze grootste vijand is niet Brussel, goedkope arbeid in Azië of een enge, 
gewapende man met een baard. Onze grootste vijanden zijn onze eigen 
behoudzucht en ons krampachtige groepsdenken, die voortvloeien uit een 
angst voor verandering, voor het nieuwe, en het onbekende. D66 wil een 
vrijzinnige politiek die juist niet bang is, maar zelfverzekerd en nieuwsgie-
rig naar de rest van de wereld en naar de toekomst kijkt.

Voor veel angstige mensen zal het voorgestelde kabinetsbeleid al te veel 
van het goede zijn. Voor D66 is het nog lang niet onbevreesd genoeg.
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