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Hierbij treft U ter bespreking op 
het tongres van 21 ap~il 1978 te 
Zwolle de eerste versie aan van 
de D'66-grondslagen. Het Hoofdbe-. 
stuur geeft hiermee uitvoering aan 
een met grote meederheid aangenomen 
motie van het voorjaarskongres 
van 1977. 
Op dit moment bestaan de gr6ndslagen 
nog uit twee delen nl. een artikel
gewijs stuk en een toelichting. 
Of dit zo moet blijven is de vraag. 
Welke vorm onze grondslagen uitein
delijk ook gaan krijgen, zij zullen 
in ieder ge va 1 dee 1 moeten dee 1 uit
maken van het Beleidsprogramma. 
Wat de procedure betreft het 
volgende. Het Hoofdbestuur is van 
mening dat het vaststellen van 
grondslagen - zeker voor D'66 -
een zwaarwichtige zaak is, waarvoor 
de partij alle tijd moet 1111emen. Het 
is daarom niet de·bedoelirng, dat het 
stuk op het komende kongres reeds 
wordt vastgesteld. 
Er zal bij die gelegenheid in eerste 
ronde over het stuk kunnen worden 
gediskussieerd.· Daarna gaat het 
grondslagenkoncept de partij in. 
onder de hoede van de werkgroep 
Achtergronden van cte SWB voor een 
langdurige studieperiode in de a·fde
lingen. Dit betekent dat het in
dienen van moties over of amendemen
ten op het stuk in dit stadium 
niet nodig is. 
Over de met onze grondslagen te 
volgen procedure treft U hieronder 
een HB-resolutie aan. 

Hein van Oorschot 
sekretaris-politiek 

GRONDSLAGEN VAN VRIJHEIDSGEZIND 
POLITIEK HANDELEN 

1. Voor D'66 staat voorop, dat po
litiek handelen slechts zinvol 
kan zijn als het leidt tot een 
handhaving en vergróting van de 
ontplooiingsmogelijkheden van 
individuele mensen. Deze ontplooi
ing moet geschieden in vrijheid 
en verantwoordelijkheid, naar 
eigen inzicht en overtuiging, in 
solidariteit met de medemens en 
zonder politieke, sociale en 
economische discriminatie van 
anderen. 

2. Voor D'66 bestaat vrij~eid niet 
uit afgeperkte terreinen waarop 
individuen hun gang kunnen gaan, 
maar uit ontP.looiingsmogel ijk
heden die mensen voor elkaar 
scheppen door de manier waarop 
zij met elkaar omgaan. Die vrij
heid bestaat slechts voor zover 
wij haar telkens opnieuw laten 
ontstaan. 
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3. Vrijheid zoals wij die verstaan 
vereist verdraagzaamheid in po
si-tieve zin. Dat wil zeggen, een 
h~uding die anderen en hun anders 
zijn niet slechts·duldt maat hun 
verscheidenheid waardeert als 
een positief goed. D'66 ziet deze 
verscheidenheid tevens als de 
vo6rnaamste bron van maatschap
pelijke vernieuwing. 

4. Onze opvatting van vrijheid eist 
voorts, dat degenen die in onze 
maatschappij in de verdrukking 
komen middelen worden geboden 
waarmee zij zich uit hun ver
drukking kunnen vrij maken. Die 
middelen moeten worden afgestemd 
op individuele personen en hun . 
behoeftes en wensen, en m0gen niet 
worden opgelegd Df opgedrongen. als 
de afdoening van een plicht of 
ter verwerkelijking van een doel
stelling die anderen hebben vast
gesteld. 
Individuele vrijheid zoals wij 
die· verstaan kan slechts bestaan 
op basis van solidariteit. Soli
dariteit mag echter niet indivi
duele vrijheid in verdrukking 
brengen, want dan ontaardt zij· 
(ongeacht de kwaliteit van de be
doelingen die haar voeden) in 
betutteling en autoritair gedrag. 

5. Uit onze vrijheidsopvatting 
volgt, dat wij als toetsings
criteria voor de mate waarin ons 
vrijheidsideaal in de maatschap
pij wordt verwezenlijkt niet al
leen zien de staatkundige waar
borgen van de individuele vrij
heid en de rechtsmiddelen die het 
individu heeft ter bescherming 
van zijn belangen. Evenzeer dient 
daarbij de mate beschouwd te 
worden.waarin minderheidsgroepen 
worden getolereerd en in staat 
gesteld zich naar hun eigen 
waarden en normen te gedragen, de 
rnahier waarop wij solidair zijn 
met in de verdrukking geraakte 
mensen, de manier waarop onze 
maatschappij haar verantwoorde
lijkheid waar maakt jegens hen 
die door hun gedrag de vrijheid 
en de veiligheid van anderen in 
gevaar brengen, en de manier waar
op het verwerven.en het gebruik 
van macht in onze maatschappij 
wordt genormeerd en bewaakt. 

6. Macht - d. v1. z. het vermogen om 
het gedrag van anderen eenzijdig 
te beïnvloeden of, in het uiterste 
geval, te.bepalen - is op zich
zelf goed noch kwaad. Macht is 
zelfs onmisbaar als middel voor 
het tot stand brengen en hand
haven van een maatschappij waarin 
mensen vreedzaam en in vrijheid 
met elkaar kunnen samenleven en 
samenwerken. Macht is een kwaad, 

wanneer zij verkeerd wordt ge
brui kt en voor a 1 wanneer het ·ver
krijgen· en vergroten van macht 
een doel op zichzelf wordt .. 
Zowel (de mogelijkheid tot) het 
ve\werven als h~t uitoefenen van 
macht behoren onderworpen te zijn 
aan normen en toezicht. De be
schikking over macht verplicht tot 
openheid en verantwoording tegen
over degenen over wie zij wordt 
u itqeoefend. 
Het' toezicht op de verwerving en 
het gebruik van macht kan slechts 
effectief zijn als dit zelf over 
macht beschikt. Daarom vereist 
een goed toezicht op macht niet 
alleen duidelijke spe·lregels en 
besluitsvormingsprocedures maar. 
oo~ een evenwichtige spreiding 
van ~acht. · 
~1onopolielevering en concentratie 
van macht moeten worden tegenge
gaan zowel in de overheidssfeer 
als in de particuliere sfeer. 

7. 0'66 beschouwt democratie als 
middel ên als doel, als èen manier 
om beslissingen te nemen èn als 
een politiek ethische houding 
die openheid en verdraagzaamheid 
ei st tegenover anderen, a 1 s .i ets 
dat voor een deel verwezenlijkt 
is ên als een ideaal om na te 
streven. 

8. In deze opvatting is democratie 
een voortdurend proces van ver
nieuwing èn hervorming waa~fn 
beslissingsmethoctes (zoals be
sluitvorming bij meerderheid van 
stemmen, aanwijzing van vertegen
woordigers door vrije algemene 
verkiezingen, hoor en wederhoor, 
inspraak en medezeggenschap) niet. 
op zichzelf waarde toekomen maar 
als middel dienen voor de vervul
ling van de dubbele op~~~f: ~en
sen vrij maken en vrij laten. 
Democratie is pas democratie als 
zij zichzelf in stand houdt, 

9. Deze opvatting van demoératie is 
niet verenigbaar met onwrikbare · 
standpunten of dogma's over de 
inrichting van de maatschappij 
of over het gedrag dat mensen 
van elkaar mogen eisen en evènmin 
met kant en klare blauwdrukken 
voor.een toekomstige maatschap
pij. Zij eist integendeel openheid 
en verdraagzaamheid jegens ande
ren (vooral minderheidsgroepen), 
een· voortdurende kritische in
stelling tegenover alle, ook de 
op democratische wijze tot stand 
gekomen.beslissingen en de daar
bij als uitgangspunt gekozen 
waarden en normen. 

.Ook democratische beslissingen· 
moeten getoetst worden wat be
treft hun effekten aan de hier
boven (in punt 5) genoemde 
criteria. 
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· 10. D'66 streeft ernaar zijn stand
punten en uitgangspunten zoveel 
mogel.ijk vatbaar temaken voor 
kritiek en voor toetsing op hun 
ver~nd~rende maatschappelijke 
betekenis door·het formuleren 
van actiebeginselen di~ leidraad 
zijn van zijn beleidsprogramma. 

ii. Deze opvattingen van democratie 
eist niet in de laatste plaats, 
dat ook aan toekomstige genera~ 
ties ·de ruimte en vrijheid wordt 
gelaten om aan hun toe.komst vorm 
te geven - zoals wij die verkre~ 
gen als een nalatenscha~ van 
vorige generati~s. 

Toelichting bij de D'66-grondsiagen 

1. Inleiding 

De democratische politieke par
tijen in Nederland hebben, net 
als Nesierlanders zelf,.veel gemeen 
in hun zedelijke uitgangspunten. 
Vrijheid, gelijkheid en broeder
schap·; sociale rechtvaardigheid 
en het recht van ieder om zich
zelf te zïjn en te worden: al 
dergelijke termen verwijzen naar 
een complex van waarden en··.normen, 
soms onderling strijdig maar vaak 
in elkaars verlengde liggend, 

.waar we het in principe gemakke
lijk allemaal over eens worden. 
We maken ten slotte deel uit van 
dezelfde pol i1:ieke cultûur, 
onderling verbonden niet alleen 
door de grote abstracties, maar 
ook door de uiterlijke kenmerken 
die de Nederlandse stijl van po
litiek bedrijven onderscheiden van 
die in andere landen. . 
Natuurlijk zal elke partij binnen 
het gemeenschappelijke waarden
complex een eigen:, karakteristie
ke nuancering aanbrengen. Vaak 
leidt dat, vooral in manifesten 
en beginselverklaringen van het 
traditionele soort, tot ve~~im
peling. Eén waarde (individuele 
vrijheid, sociale gelijkheid, 
christelijke naastenliefde) 
krijgt dan niet alleen de meeste 
nadruk maar wordt ook vóorgesteld 
of al de andere er rimpelloos 
·uit voortvloeien. Dat er wel eens 
dilemma's zijn, yevallen waarin 
moet worden gekozen tussen wat 
d.e 'ene en wat de andere waarde 
voorschrijft, daarvoor tonen 
zulke strijdbare geschriften 
meestal weinig oog. 
De karakteristieke vertekening 
die met ·name elk van de drie 
traditionele partijen aan het· 
gemeenschappelijk waardencomplex 
geeft, wordt versterkt door een 
ander verschijnsel : hoewel ze 

.alle drie pretenderen volkspar
tijen te zijn, d.w.z. het be~te 
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te ~illen voor alle bevolkings
categorie~n, zijn bij elk van hen 
bepaalde belangengroepen stelker 
vertegenwoordigd dan andere:. vak
beweging bij de. PvdA, ondernemers 
bij de VVD, stands- en allerlei 
soc.-cult, organisaties bij het 
CDA, waar ook al die conservatie
ve realisten een natuurlijk te
huis vinden die macht willen zon
der er veel nieuws mee te doen, 
~n die weten dat die macht in h~t 
midden 1 igL 
Uit dit spel van belang en begin
sel kwam een vrïj stabiel systeem 
voort, dat zowel onderlinge strijd 
als samenwerking mogelijk maakte, 
en waarin elke partij voor de be
kende. prob 1 emen vanuit de bekende 
uitgangspunten naar de bekende 
oplossingen redeneerde. In de 
zestiger jaren echter·begon steeds 
duidelijker te worden dat het 
systeem beter geschikt was om 
elkäär in de gaten houden dan de 
onberekenbaar snel veranderende 
werkelijkheid. 
Uit dat inzicht we~d D'66 .geboren. 
Snelle onderkenning vanae riieuwe, 
onvoorziene problemen, doorlopende 
analyse van de veranderende samen
leving, aandacht voor telkens 
nieuwe punten waar mensen in de 
knel waren ~ekomen, dat alles 
met de creatieve medewerking van 
veel meer mensen dan tot nu toe 
bij de politiek betrokken waren 
geweest - dat waren voor de op-

. richters van de nieuwe partij de 
·ware kenmerken van vooruitstreven
de politiek. Het oude spel van 
beginsel en belang raakte bij,hen 
in discrediet. De typische ver
tegenwoordigerss van de traditio
nele belangengroepen kregen in 
de nieuwe partij weinig g~hoor, 
- in tegenstellin~ tot de ~ctie
groepen met hun alarmschelfunctie. 
Het·beroep op (een eigen keus 
uit) algemene beginselen werd 
als overbodig en parmantig er
varen, evenals het, daarmee meestal 
gepaard gaande, woordenrijk 
vertoon van bewogenheid. 
Ideologisch en domatisch waren de 
gangbare en verwisselbare ver
wijten aan de traditionele par
tije~: traditionele overtuigingen 
werden voorname 1 ijk gezien a 1 s · 
~pinrag dat een helde~e kijk in 
deweg zat. 
Er was, met andere woorden, een 
nieuwe politieke mentaliteit aán 
bod gekomel),' -maar zoals bij 
alles wat nieuw is, werd die om
geven door overdrijvinaen en 
mi~verstanden, ook bij de aan
hangers. Elk etiket had zijn na-

. del en. Nuchtere geesten onder . 
de D'66-ers noemden zich zakelijk 
en ~ragmatjsch, meer romantisch 
aangelegden spraken graag over 
de onzekerheid als levenshouding. 
En de tegenstanders, denkend in 

de termen van het oude spel , 
moesten in het ogenschijnlijk 
ontbreken van specifiek beginsel 
en belang en de nadruk op de orde 
van di dag wel een verdacht soort 
mödieusheid zien,' een "onneder
landse" afwijking van karakterlo-. 
ze, technocratische opportunisten. 
Nu, tien jaar later, is het moge
lijk scherper te omschrijven wat · 
werkelijk nieuw was .en karakteri
stiek is gebleven in de politieke 

.aanpak waar D'66 voor staat. 

2. Democratie als middel ·en doel 

Door democr'atie centraal te stel
len sloot D'66 natuurlijk aan op 
een belangrijke karaktertrek 
van de Nederlandse politieke 
cu1tuur. 
Er was tot dusver echter geen 
partij ge'weest die democratie als· 
middel èn als doel beschouwde. 
Als middel omdat de democratische 
beslismethode het beste aanslui~ 
bij het algemene streven naar een 
samenleving zonder·geprivilegi
eerden; als doel, omdat democrat.ie 
eist dat er ruimte is voor het 
tot bloei komen van indwiduel e 
verschillen. Die eis kan de basis 
zijn voor een politiekprogramma. 
In dit opzicht staat D'66 alleen. 
Sociaal-democraten verdedigen 
democratie als weg npar het 
socialisme; christen-democraten 
verdedigen democratie als weg 
naar een samenleving die. zich 
zal gedragen volgens chriftelij
ke normen en richtlijnen; de . 
liberalen omdat zij in democratie 
de beste mogelijkheid zien voor 
het stimuleren van het vrije 
s~el van de maatschappelijke 
krachten. 
Natuurlijk is deze korte om
schrijving van andere politieke 
stromingen niet volledig, maar 
in het kader van deze beschouwing 
achten wij deze vereenvoudiging 
gerechtvaardigd. · 
Onze keus voor democratie als 
beste beslismethode berust vooral 
op de overweging,.dat het prin
cipe'van one man vote de uit~ 
drukking is van een vrij algemeen 
geaccepteerd rechtvaardigheicts
beginsel. Als het gaat om beslis
singen die ieder raken behoort 
ieders opvatting even zwaar te 
wegen. 
Dat bij meningsverschil de meeste 
stemmen gelden is een spelregel .· 
om gemeenschappel ijk tot beslis
singen te kunnen komen, maar geen 
grondbeginsel van democratje. 
Daarom rijst hi~r de vraag of . 
onder alle omstandigheden de meer
derheid de minderheid mag binden .. 
Democratie als middel is een 
beslismethode die uitgaat van 
de gelijkwaardigheid van het in
dividu; indien democratie beslis
singen oplevert die aan de gelijk~ 



waardigheid afbreuk doen zijn 
het nog wel meerderheidsbeslis-· 
singen maar geen democratische 
beslissingen. 
Democratie is pas democratie als 
zïj zichzelf in stand hout. 
Om democratisch te kunnen beslis
sen moeten mensen ook echt vrij 
zijn om te beslissen, geestelijk, 
maatschappelijk.en economisch. 
Hun beslissingen moeten er echter 
niet toe leiden dat ze die 
vrijheid verliezen. Daarmee 
levert democratie een dubbele 
opgave op: mensen vrij maken en 
hun vrijheid blijvend mogelijk 
maken. 

3. D'66 ~n democratie 

In de eerste tien jaar van zijn 
bestaan heeft D'u6 zich sterk 
gericht op het realiseren en het 
versterken van de vrijheid om te 
beslissen: openbare besluitvor
ming in eerlijke en doorzichte 
procedures met hoor en wederhoor; 
verantwoordin] door bestuurders 
en volksvertegenwoordi~ers; voor 
iedereen toegankelijke informa+ 
tie; wegnemen van economische 
of sociale pressie die het nemen 
van vrijebeslissingen ondermijnt. 
D'66 heeft met dit streven 
stelli~ invloed gehad. De stijl 
van politiek maken, van regeren 
is de afgelopen jaren drastisch 
veranderd. D'66 bracht opvat
tingen naar voren die door vele 
anderen -als juist en gerecht
vaardigd werden gezien. . 
De laatste tijd heeft ons poli
tieke handelen haar basis echter 
vooral gevonden in het tweede 
deel van de democratische op
dracht: de mensen vrij houden. 

4. Gemeenschap en individu 

Het vrij houden van de mensen 
heeft, zoals hiervoor al bleek, 
sterk te maken met de aanvaard
baarheid van meerderheidsbeslis
singen in een maatschappij, die 
ruimte wil bieden aan veelvormig
heid. 
Anders gezegd: waar liggen ~e 
grenzen voor dergelijke beslis
singen? . 
Vooral in onze ingewikkelde 
verzorgingsstaat krijgt deze 
vraagstelling steeds·meer actuele 
betekenis. Een rechtlijnig door
trekken van de thans zichtbare 
ontwikkelingslijnen zal onvermij
delijk leiden tot een vrijwel 
overheidsmonopolie op sociaal, 
cultureel en economisch terrein. 
Zelfs ·al dat monopol ie via for
meel juiste democratische 
meerderheidsbeslissingen wordt 
bereikt dan nog achten. wij het 
resultaat verwerpelijk en wel 
omdat het monopolistich is en 
daarmee de kiem in zich draagt 
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voor econo~ische, culturele of 
sociale terreur. Monopolies 
maken mensen onvrij. 
Deze ontwikkeling treedt op juist 
in een periode waarin de behoefte 
aan pluriformiteit sterk toeneemt. 
r~onopol ievorming enerzijds, toe
nemende pluriformiteit anderzijds 
zullen een spanning opleveren, 
die fataal kan worden. Als wij 
echter pluriformiteit waarderen 
als verscheidenheid in individuele 
opvattingen en de monopolistische 
trekken terugbrenqen tot datgene 
wat werkelijk-gemeenschappelijk 
is dan kan het spanningsveld een 
bron worden voor individuele en 
sociale ontwikkelinq. 
De mens is gemeenschapswezen en 
in~ividu tegelijkertijd. ~Jerke
lijke gemeenschap kan slechts be
staan door de aanwezigheid van 
individuen; elk individu ontleent 
zi'jn betekenis. aan de aanwezig
heid. van een ÇJemeenschap. 
Zij kunnen slechts als tegen
hanger bestaan van elkaar. Daarom. 
moet een gemeenschap die steeds 
intenser wordt - door het ont
staan van steeds meer·gemeen
schapsbelangen - ook steeds meer 
ruimte laten voor het individu. 

5. D'66, solidariteit en toekomst 

Vrijheid van mensen handhaven 
eist verdraagzaamheid ten op
zichte van anderen, ruimte laten 
voor de uiteenlopende individuele 
opvattingen, Het eist ook 
solidariteit met anderen. Onze 
democratie zal geen lang leven 
beschoren zijn als ons streven 
er niet op is gericht anderen 
vrij te maken en te laten. 
Solidariteit is een onmisbaar 
onderdeel van een democratische 
1 evenshoudi ng. t~ensen vrij houden 
eist ook solidariteit.en verdraag~ 
zaamheid ten opzichte van toekom
stige generaties. Dat verplicht' 
ons tot een behoedzaam beleid 
op die gebieden waar beslissingen 
onherroepelijk zijn, zoals 
bijv. in het milieu- en grond- . 
-stoffenbeleid. ~Jij moeten er reke
ning mee houden dat anderen die 
na ons· komen anders denken dan wij. 
De democratie van vandaag ver
oordeelt zichzelf als zij slechts 
kan bestaan ten koste van de 
democratie van morgen. 

6. Democratie als avontuur 

Met dit alles willen wij de demo
cratie niet tot een nieuw geloof 
uitroepen. In naam van de demo
cratie zijn in het verleden te 
veel kwalijke dingen gebeurd 
om dit op zichzelf abstracte 
begrip tot ideaal te verheffen. 
Democratie-is een hoopgevend 
en een riskant avontuur, begonnen 
in een periode waarin het indivi-

du zich voor het eerst emanci
peerde dwars tegen paterna
listische en oligarchische 
tradities in. 
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Die emancipatie is nog lang niet 
afgelopen. Integendeel~ dagelijks 
ontdekken wij nieuwe aspecten 
.aan deze emancipatie. 
Aspecten die zichbaar worden door 
het politieke handelen tot dusver 
en daarom op hun beurt weer poli
tieke aandacht waard zijn. 
Begonnen als ~erlijke beslisme- · 
thode heeft de democratie geleid 
tot de moderne verzorgingsstaat 
waarin de spanning tussen indi
vidu en gemeenschap onze aandacht 
vraagt. · 
Door scherp te letten op de voor~ 
waarden van de democratie {dat 
zijn waarden die er van tevoren 
moeten zijn) proberen wij deze 
aandacht in een- politiek pro
gramma uit te drukken. 

HET4Mm 
H.B. RESOLUTIES 

H.n.-resolutie 1 

·De A 1 gemene Ledenvergaçleri ng van 
D'66, bijeen te Zwolle op 22 april 
1978, 
kennis genomen hebbend van de 
konsept-grondslagen en hun toe
lichting (vergaderstuk TC D 1), 

overwegende dat het komen tot 
grondslagen een proces is dat 
uiterste zorgvuldigheid en de 
grootst mogelijke inbreng van de 
hele partij vraagt; 

besluit de grondslagen nog niet 
vast te stellen, maar hiermee te 
wachten tot een volgend kongres; 

besluit deze grondslagen te zijner 
tijd als preamoule. in het Beleids
programma op te nemen 

vraagt,het Hoofdbestuur een dis
kussie over deze stukken in dè 
partij op gang te brengen, waarbij 
de inbreng van zoveel mogelijk 

·leden mogelijk wordt gemaakt; 

en gaat over tot de orde van de 
dag. 


