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P. PAPPENHEIM 

De keuze voor D'66 

Een duidelijke identiteit bereikt men alleen door 
een expliciete keuze van wat men wil zijn, maar 
vooral door wat men niet wil zijn. Zulk een keuze 
is onvermijdelijk voor p'66, ~illen wij ooit dui
delijkheid voor de kiezer, innerlijke samenhang 
en gerichtheid van beleid bereiken, kortom, wil
len wij meer zijn dan een tijdelijk randverschijn
sel dat zijn bestaan dankt aan het charisma van 
zijn politieke leider. 

Het gaat daarbij niet om vragen van links
rech ts, progressief-conservatief, vernieuwingspar
tij-vierstromengedachte, etc. Al deze zaken kun
nen misschien binnen de partij zinvol ter discussie 
worden gesteld. Maar zij hebben weinig beteke
nis buiten de kring van participanten in het poli
tieke spel. Als 0'66 zouden juist wij antwoord 
moeten geven op vragen over het wezen van onze 
partij in termen die betekenis hebben voor de 
90% der kiezers die politiek ongeschoold zijn. 

Wat bepaalt het wezen van een partij'? 

De belangrijkste factoren zijn: 
- de maatschappijvorm die zij nastreeft; 
- de belangengroep die zij vertegenwoordigt; 
- haar machtspositie. 
Deze factoren zijn vaak onderling afhankelijk. De 
relatie kan er zowel een zijn van tegenstrijdigheid 
als van onderlinge versterking. Voorbeelden van 
beide relaties liggen zo voor het oprapen dat ik 
er geen zal noemen. 

Als men weet hoe het met een partij op deze 
gebieden is gesteld, dan kan men zich een beter 
beeld vormen van de manier waarop zij in be
paalde omstandigheden zal reageren, dan Vla 
haar programma. 

Diegene die vraagt wat 0'66 voor een partij is, 
verwijzen wij naar ons programma: '0'66 is een 
programmapartij'. Edoch, een programma zegt 
niet wat een partij is. Het zegt zelfs nauwelijks 
iets over wat men van een partij kan verwachten. 
De reden is dat een programma nooit wordt uit
gevoerd, dat weet een ieder die de kranten leest. 
Tevens prijken de meeste programmapunten van 
een partij ook op de programma's van de andere 
partijen. 

Programma's zijn weliswaar niet alle gelijk, 
maar de overeenkomsten zijn vele malen groter 
dan de verschillen, verschillen die trouwens door 
de meeste kiezers niet op hun waarde kunnen 
worden beoordeeld. 

Zoals gezegd, worden deze programma's om 
meerdere redenen nooit uitgevoerd. Zo heeft in 
ons politieke bestel geen enkele partij de macht 
om integraal haar wensen te realiseren. En pro
gramma's worden opgesteld lang voordat de ef
fectieve besluiten over het betrokken onderwerp 
moeten worden genomen. Als het dan zover is, 
zijn de omstandigheden vaak zodanig gewijzigd, 
dat vasthouden aan het programma onzinnig zou 
zijn. Etc. 



De kiezer, die minder dom is dan politici vaak 

denken, gaat dan ook terecht meer af op wat een 
partij is, dan op haar programma. 

De weg tot een identiteit 

Allereerst dient men te bepalen, welke van de 
drie factoren prioriteit dient te hebben. De kiezer 

deelt in de macht van zijn partij alleen voorzover 
deze macht wordt gebruikt om een van de andere 
twee factoren te bevorderen. Voor de kiezer is 
macht dus een subsidiair doel, en heeft d\:rhalve 
nooit prioriteit boven de twee andere factoren . 
Macht zou wel het hoofddoel kunnen zijn van 
professionele politici; maar bij 0'66 staan deze 
geheel ten dienste van leden en kiezers, niet waar? 

Maatschappijvorm of belangenbehartiging? 
De leden zullen het moeten uitmaken. Als 0'66 
kiest voor belangenbehartiging als hoogste prio
riteit, dan dient men de groep te bepalen wiens 
belangen men pretendeert te dienen. Er is zeker 
een groep wiens belangen niet effectief zijn on
dergebracht bij een andere partij, en aan het ein
de van dit artikel komen wij hierop terug. 

Maar 0'66 is niet opgericht om de belangen 
van een bepaalde groep te behartigen. Hoewel de 
andere factoren zeker een rol spelen bij D'66 -
zoals bij elke levensvatbare partij -, heeft bij de 
oprichting van onze partij de maatschappijvorm 
voorop gestaan . Als dat inmiddels is veranderd, 
eist de duidelijkheid en de interne democratie dat 
dit ook formeel wordt besloten, bijv. in een con
gres. Conclusie: bij D'66 heeft de maatschappij
vorm prioriteit. 

Teneinde elk misverstand te voorkomen: alle 
drie factoren zijn belangrijk. Het gaat hier om 
het stellen van prioriteiten, hetgeen in elke or
ganisatie noodzakelijk is voor duidelijkheid naar 
buiten en voor innerlijke samenhang en bunde
ling van krachten. 

De maatschappijvorm van D'66 

In plaats van maatschappijvorm had ik ook kun
nen schrijven maatschappij visie, ideologie e.d. 
D'66 streeft naar democratie. De naam, de recht

vaardiging van de oprichting van de partij, en de 
specifieke 0'66 punten van haar programma la
ten daar geen twijfel over bestaan. Een nietszeg

gende uitspraak, wanneer men bedenkt dat vrij
wel alle thans bestaande staten zich democratisch 
noemen. Het kenmerkende verschil tussen een 
echte democraat en diegenen die dit slechts pre
tenderen, is de prioriteit die aan democratie 
wordt gegeven, en de bereidheid om dit begrip 
een duidelijke en zelfstandige inhoud te geven. 

Wat is democratie? 

Democratie is in elk geval een besluitvormings
procedure. Deze is alleen democratisch wanneer 
zij aan alle leden van de betrokken gemeenschap 
een gelijke stem toekent bij het nemen van be
sluiten, tenzij deze leden zelf via zulk een demo
cratische procedure een andere weg hebben ge
kozen, bijv. delegeren van de besluitvorming aan 
een parlement en/of regering. Dit delegeren blijft 
echter altijd voorwaardelijk. 

Wij moeten ons daarbij wel realiseren dat een 
staatsvorm nooit op hetzelfde niveau van priori
tei t democratisch en tegelijkertijd iets anders 
(bijv. kapitalistisch of socialistisch) kan zijn. Men 
kan ook niet iets anders prioriteit geven boven 
democratie, en zich toch nog democraat noemen. 
Men kan allereerst democraat, en vervolgens ook 
socialist zijn, maar men kan niet eerst socialist en 
dan pas democraat zijn, en eveneens niet op het
zelfde niveau democraat en socialist. 

Ook kan democratie alleen betrekking hebben 
op de besluitvormingsprocedure, nooit op de be
sluiten. Volgens de elementaire wetten der logica 
kan men niet tegelijkertijd eisen stellen aan de 

( 

, 
( 

r 

c 
c 
s 
r 

r 

G 

g 
e 
e 
o 
v 

ti 

n 

n 

n 



idee'66 I jaargang 6 I nummer 2 I juni 1985 I blz. 41 

inhoud van een besluit, en eisen dat dit besluit 

op democratische wijze tot stand komt. Een van 
de twee kan men eisen; het ander kan men alleen 
wensen . Derhalve mag men nooit beide op een 

zelfde niveau in de wet neerleggen. Dat is o.m. 
de reden dat wij een grondwet hebben die prio
riteit heeft boven andere wetgeving. 

Niet iedereen onderschrijft deze stelling. Daar

om een korte uitleg. Als men de inhoud van een 
besluit - bijv. of de orde van een maatschappij 
socialistisch dan wel kapitalistisch moet zijn -
vastlegt op een zelfde of hoger niveau dan een 
democratische besluitvorming, dan kan dit be
sluit niet meer worden veranderd via een demo
cratische procedure: immers, het is niet aan deze 
procedure onderworpen. De stem van de indivi
duen die dit besluit hebben genomen, telt dus 
veel zwaarder dan de stemmen van de individuen 
die op een later tijdstip een andere mening zijn 
toegedaan betreffende de relatieve merites van 
kapitalisme en socialisme. 

Het verschil tussen een socialist die een de
mocraat is, en een socialist die dit niet is; bestaat 
daarin dat de democratische socialist accepteert 
dat een kapitalist evenveel recht van spreken en 
stemmen heeft als hijzelf, daarmee bewijzend dat 
hij democratie boven socialisme stelt. 

Democratie is dus allereerst een besluitvor
mingsprocedure, die prioriteit moet hebben bo
ven alle besluiten die worden genomen volgens 
deze procedure. En om niet met zichzelf in te
genspraak te komen, kan zij niets anders zijn dan 
een besluitvormingsprocedure. Spreken over bijv. 
een democratische inkomensverdeling is totale 
onzin. Men kan slechts zeggen dat een inkomens
verdeling volgens een democratische procedure 
tot stand is gekomen - of niet. 

Wel bet~kent democratie meer dan alleen for
mele procedures: de leden van een gemeenschap 
moeten ook in staat worden gesteld om zoveel 
mogelijk op voet van gelijkheid aan deze besluit-

vorming deel te nemen. Dit stelt bijzondere eisen 

aan de informatievoorziening, de scholing, en de 
wijze waarop de besluiten daadwerkelijk tot 
stand komen. Zaken waar des te meer te doen is 

omdat zij door alle partijen zijn verwaarloosd. 
Ook 0 '66 heeft niet die aandacht aan deze on
derwerpen gegeven die volgen uit de prioriteit 
voor democratie. 

Een visie op democratie 

Een echte democraat geeft dus voorrang aan de 
besluitvormingsprocedure boven de inhoud van 
de besluiten. Daar zit een bepaalde filosofie ach
ter, een maatschappijvisie - een fundamentele 
keuze - die ik in een ander geschrift heb uitge
werkt. Ik zal proberen heel in het kort te om
schrijven wat deze filosofie inhoudt. Zij steunt op 
twee uitgangspunten van feitelijke aard en op een 
normatieve, subjectieve keuze. De feitelijke uit
gangspunten zijn: 
- Populair gezegd, het besef dat op het gebied van 
de organisatie van de maatschappij niemand de 
wijsheid in pacht heeft. Wetenschappelijk is aan 
te tonen dat het onmogelijk is om voor complexe, 
interdependente en dynamische systemen van le
rende wezens anders dan in grove lijnen te voor
spellen, wat de uitkomst zal zijn van bepaalde 
beleidsmaatregelen. Het is ook onmogelijk om 
een optimum te bepalen voor een mensenmaat
schappij, om te werken vanuit een blauwdruk. 
Toch hanteren wij bij het streven naar maat
schappelijke vooruitgang nog steeds methoden 
die hun oorsprong vinden in de techniek. In het 
bijzonder zijn beleidsmaatregelen die tegen de 
wil van de individuen ingaan, slechts met veel 
dwang en hoge kosten uit te voeren, en zullen zij 
tot onvoorziene en ongewilde neveneffecten lei
den. Een democratische besluitvormingsprocedu
re - die het 'volk' geen moraal op wil leggen die 
het niet heeft,... is dus ook de meest effectieve. 1 
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- Ten tweede is deze filosofie gebaseerd op de 

thans wel algemeen aanvaarde stelling dat men 
uit de feiten geen normen kan afleiden: 'one can 
never deduce ought from is'.2 Elke norm stoelt 

uiteindelijk op een subjectieve keuze. Zo dus ook 

onze voorkeur voor democratie. Wel kan men 
bepalen wat de aard is van de fundamentele keu
ze die op een bepaald gebied gedaan moet wor
den. Op ons gebied, dat van maatschappijvorm, 
is dit de keuze van de uiteindelijke autoriteit die 
het voor het zeggen heeft bij onenigheid tussen 
de leden. Alle andere keuzen die wij zouden ma
ken, kunnen per definitie slechts voorwaardelijk 
zijn: zij blijven onderhevig aan de - op z'n minst 
stilzwijgende - goedkeuring van deze uitein
delijke autoriteit. In een theocratie is dit de Bijbel 
of de Koran, het kan ook Marx zijn, en in een 
dictatuur is de persoon van de dictator maatge
vend. 
- De subjectieve keuze van de democraat betref
fende de uiteindelijke autoriteit is eenvoudig: 'ik'. 
Het individu eist de uiteindelijke autoriteit op 
voor zichzelf, en alle de facto autoriteit in de be
sluitvorming moet daarvan worden afgeleid. Dat 
in zulk een maatschappij überhaupt besluiten 
genomen kunnen worden, is te danken aan het 
belang dat individuen hebben bij deze besluiten, 
en hun wil om in een democratische maatschap
pij te leven, hetgeen inhoudt dat zij moeten ac
cepteren dat ook de andere leden van deze maat
schappij geen autoriteit boven zich zullen erken
nen: democratische besluitvorming veronderstelt 
- is praktisch synoniem met - het beginsel van de 
subjectieve gelijkwaardigheid van alle indivi
duen. 

Dus: re feit: feilbaar!J.eid; 2e feit: normen zijn niet 
uit feiten af te leiden. Subjectieve keuze: de sub
jectieve gelijkwaardigheid. 

Wij hadden voor ons betoog kunnen volstaan met 

alleen de subjectieve keuze. De twee genoemde 

feitelijke overwegingen hebben echter een functie 
bij deze keuze. Het eerste feit - de feilbaarheid -
leert ons dat een democratische procedure niet 
minder efficiënt is dan andere, integendeel, en 

dus ook uit praktische overwegingen een reëel 
alternatief voorstelt. De tweede feitelijke over
weging belet ons de keuze te ontlopen door ons 
achter 'feiten' te verschuilen. 

Verwerpen van elke uiteindelijke autoriteit, en 
aanvaarden van de subjectieve gelijkwaardigheid 
van alle individuen leiden tot prioriteit voor de 
besluitvormingsprocedure. Immers, geen enkel 
besluit kan tot stand komen volgens de regels die 
volgen uit deze subjectieve gelijkwaardigheid, zo
lang deze regels nog niet zijn vastgesteld. En alle 
niet-procedurele besluiten die op gelijke of hogere 
voet worden gesteld dan deze procedure, zijn ipso 
facto ondemocratisch, zoals al eerder is aange
toond. 

Deze overwegingen zijn ook van belang voor 
de politieke opstelling van 0'66. Wie kiest voor 
prioriteit voor de besluitvormingsprocedure, zal 
die politieke opstelling zoeken die een maximale 
kans biedt om deze procedure te democratiseren, 
ongeacht de gevolgen voor andere zaken. 

De potentiële achterban 

Maatschappijvorm, bela~genbehartiging en 
macht spelen allemaal een rol bij de levensvat
baarheid van een partij. Wiens belangen lopen 
parallel met prioriteit voor democratische be
sluitvorming? Dat zijn diegenen die zich het 
meest onafhankelijk voelen van de feitelijke in
houd van de te nemen besluiten. Mensen die hun 
eigen boontjes kunnen doppen, en wiens midde
len van bestaan in henzelf zijn verankerd, en dus 
niet beschermd hoeven te worden door wetgeving 
betreffende bijv. het eigendomsrecht. Zij willen 
niet door de overheid betutteld worden, maar 
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willen eveneens macht tegengaan die niet door 

eigen verdienste is verkregen, zij bestrijden ka
pitalistische dan wel andersoortige dynastievor
ming. Zij willen de rol en macht van het geld 

beperken tot die gebieden van het leven waar

voor het onmisbaar is, namelijk de ruileconomie: 
emancipatie i.p .v. 'rat-race'. En natuurlijk schei
ding van politieke en economische macht. Dit 
slaat duidelijk op het midden- en hoger kader van 
overheid en bedrijfsleven, vrije beroepen (ten de
le), kunstenaars en diegenen die hun levensvul
ling niet vinden in een door geld beloonde taak, 
bijv. huisvrouwen. Het is dan ook niet toevallig 
dat deze categorieën relatief oververtegenwoor
digd waren in het oorspronkelijk ledenbestand 
van 0'66. 

Willen de echte democraten opstaan? 

Prioriteit voor de besluitvormingsprocedure IS 

een duidelijke keuze, met een reële inhoud. Het 
is tevens een prioriteit die door geen andere partij 
tot nu toe expliciet is gesteld . Wie priorÏtèit geeft 
aan spreiding van kennis, inkomen en macht, kan 
bij de PVDA terecht. Wie als allerhoogste taak 
van onze regering ziet het waarborgen van een 

gezonde economie op kapitalistische grondslag, 

ga naar de VVD. Maar wie in eerste instantie in 
een democratie wil leven, en pas daarna de vraag 
stelt, hoe de economie geregeld moet worden, die 

kan nergens terecht. Deze mensen zouden de ba
sis kunnen vormen voor een duidelijk 0'66 met 
een geheel eigen gezich t. 

Aanvaarden of verwerpen van het primaat van 
de besluitvormingsprocedure boven andere doel
stellingen, dat is de fundamentele keuze die 0'66 
moet maken. Dat is belangrijker dan het zoeken 
naar een charismatisch leider die de partij nog 
een keer aan wat stemmen kan helpen. * 

Noten 

I. Zie 'Vooruitgang zonder blauwdruk', P. Pappenheim, 
Rotterdam, 1977. 

2. C. W. Maris, 'Een natuurlijk equivalent van de plicht' , 
Diss. Amsterdam, 1979. 

* Ik ben gaarne bereid om als eerste contactpunt te fungeren 
voor wie kiest voor het primaat van een democratische be
sluitvorming. (Adres: P. Pappenheim, Van Hogendorplaan 
1 I , 3299 AR Maasdam ) 


