
Een tijdje terug riep Patrickvan Schie, directeur van het weten
schappelijk bureau van de VVD,.in idee D66 op nu eindelijk eens 
werk te maken van een ideologische invulling van het begrip 
'sociaal-liberaal'. 'Nu de partij zich heeft bekend tot de ideologie 
van het sociaal-liberalisme, moet zij ernaar streven - zoals elke 
serieuze ideologisch gefundeerde partij - de beginselen in wissel
werking met de werkelijkheid up-to-date te houden.' 
Gert van Dijk dient hem in een open brief van repliek. Volgens 
hem is een moderne liberale partij het meest gebaat bij een 'dun
ne' ideologie, omdat die veel beter in staat is hedendaagse com
plexe problemen aan te pakken. 

door Gert van Dijk 

Waarom D66 een 
dunne ideologie heeft 
en dat vooral zo moet houden 

Beste Patrick, 
Allereerst nog bedankt voor je artikel uit 2004, 

waarin je D66 oproept het begrip 'sociaal-liberaal' 
ideologisch in te vullen. Toen we onlangs in het 
kader van de verkiezingscampagne met elkaar in 
debat moesten op de Vrije Universiteit, viel me op 
hoezeer onze partij en van elkaar verschillen. Eerlijk 
gezegd had ik dat niet verwacht. Dat debat zette me 
aan het denken en in het onderstaande artikel wil 
ik proberen de positie van D66 ten aanzien van een 
ideologische onderbouwing nader toe te lichten. 

Laat ik maar met de deur in huis vallen. D66 heeft 
geen expliciete ideologie, in de traditionele zin 
van een afgerond en omvattend stelsel van ideeën 
over hoe de samenleving ingericht zou moeten 
worden. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat D66 

een relatief jonge partij is, die er eenvoudigweg 
nooit toe is gekomen - druk als ze zijn met het 
oplossen van praktische problemen - om de ideo
logie eens fatsoenlijk uit te werken. Maar volgens 
mij is er meer aan de hand en is de onwil van D66 
om een afgeronde ideologie te leveren meer prin
cipieel van aard. 

Dun en dik liberalisme 
Om dat uit te leggen is het van belang om een on
derscheid te maken tussen 'dikke' en 'dunne' vor
men van liberalisme. (het onderscheid is ontleend 
aan John Gray's 'Two faces ofLiberalism'). Dikke 
vormen van liberalisme (en als je het goed vindt, 
beschouw ik jou maar even op een niet-denigre
rende manier als een 'dikke' liberaal) hebben een 
uitgewerkt stelsel van ideeën over hoe de wereld 
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er uit moet komen te zien en hoe problemen het 
best aangepakt kunnen worden. Deze dikke vorm 
van liberalisme gaat er ook van uit dat er algemene 
waarheden bestaan waarop het liberale streven 
naar een bepaald soort samenleving kan worden 
gebaseerd. Mijn 'dunne'vorm van liberalisme 
heeft geen blauwdrukken voor de samenleving 
en heeft ook geen pasklare instrumenten (zoals 
meer markt of meer overheid) om problemen op te 
lossen. Wat de beste oplossing van een probleem 
is, is dus vooraf onzeker, en de uitkomst ook. Wat 
dunne liberalen hebben zijn algemene, abstracte 
waarden, een visie op politiek en een methode van 
politiek bedrijven. 

Goede levens 
In plaats van te streven naar een ideale wereld, of 
universele idealen die iedereen kan onderschrij
ven, zoals dikke liberalen doen, streven dunne li
beralen naar gedeelde instituties die ervoor zorgen 
dat een modus vivendi kan ontstaan tussen ver
schillende ideologieën, die onvermijdelijk bestaan 
in de moderne, pluriforme samenleving. Anders 
gezegd: een dik liberalisme levert een voorschrift 
voor een bepaald soort samenleving op, terwijl een 
dun liberalisme een project oplevert dat ervoor 
zorgt dat mensen vreedzaam kunnen samenleven. 
zelf denk ik dat de toekomst aan dit dunne libe
ralisme is. Ik ben bang dat in onze postmoderne, 
pluriforme samenleving een rationele consensus 
over de inhoud van het goede leven niet langer 
mogelijk is. Er zijn vele goede levens en de kunst is 
de samenleving zo in te richten dat iedereen zoveel 
mogelijkheid kans en gelegenheid krijgt zijn eigen 
leven naar eigen inzicht in te richten. 
Uiteraard valt over dit onderscheid nog veel meer 
te zeggen, en dat moeten we in de toekomst ook 
zeker doen, maar voor nu is het even voldoende. 

Onderdrukkend karakter 
Waarom heeft D66 zich nooit een dik liberalisme 
willen aanmeten? Daar is een aantal redenen voor, 
sommige historisch, andere meer principieel. 
De historische redenen liggen in de geschiedenis 
van D66. De oprichters van D66 zagen zich meer 
als een tijdelijke stroming die tot doel had het 
politieke bestel te veranderen ('op te blazen!'), dan 
als een echte politieke partij, met de daarbij beno
digde ideologie. D66 is natuurlijk ook opgericht 

in reactie op de dikke ideologieën van de verzui
ling. Dan ga je niet meteen zelf ook weer een dikke 
ideologie zitten verzinnen. 

Een ander, meer principieel probleem met dikke 
ideologieën is dat ze een onderdrukkend karak-
ter hebben. Marx noemde ideologie terecht een 
geheel van uitspraken die aangediend worden 
als algemene waarheden, maar in feite dienen ter 
rechtvaardiging van de belangen van een bepaalde 
groep. Bij onderdrukking denk je natuurlijk met
een aan de gruwelijkheden die dikke ideologieën 
als het communisme op hun naam hebben staan, 
maar vaak werkt de onderdrukking veel subtieler. 
De marktwerking en verzelfstandiging die op 
velerlei gebieden de afgelopen jaren is doorge
voerd, had een sterk ideologisch (en daarmee 
potentieel onderdrukkend) karakter. Niet de mens 
stond centraal, maar de ideologie van de markt. In 
plaats van eerst eens rustig een probleemanalyse 
te maken en vervolgens op basis van feiten met 
een oplossing te komen, werd de ideologie van de 
markt over grote delen van Nederland uitgestort. 
Vaak werkte dat goed (de zorg, de telefoonmarkt), 
maar vaak ook niet (de taxiwereld, de spoorwegen) 
Begrijp me goed, ik ben beslist geen tegenstander 
van marktwerking, integendeel zelfs. Maar je moet 
marktwerking invoeren als dat de beste manier is 
om een bepaald probleem op te lossen, niet omdat 
marktwerking nou eenmaal past in een bepaalde 
liberale ideologische blauwdruk. Overigens geldt 
hetzelfde voor linkse mensen: het blinde verzet 
tegen de markt is net zo ideologisch geladen (en 
potentieel onderdrukkend) als het blindelings om
armen daarvan. 

Grove hamers 
Maar het belangrijkste probleem met dikke ideolo
gieën is toch wel dat ze niet in staat zijn antwoor
den te bieden op de complexe maatschappelijke 
problemen waar we tegenwoordig voor staan. Ze 
zijn een veel te grof instrument om de werkelijk
heid te benaderen en maken daardoor meer kapot 
dan dat ze problemen oplossen. Voor ingewikkelde 
problemen heb je gezond verstand en feitenkennis 
nodig, geen grove hamers. Ik kom daar later nog 
op terug, als ik een paar voorbeelden zal geven van 
politieke problemen waar dunne en dikke libera
len andere antwoorden op geven. 



D66 heeft dus lang geweigerd zich een ideologie 
aan te meten. Toch heeft de partij zich in 1998 
getooid met de naam 'sociaal-liberaal'. In de keuze 
voor die term heeft ongetwijfeld meegespeeld dat 
het woord liberalisme voor veel mensen een wat 
kille klank heeft. De term sociaal-liberalisme is 
overigens niet voorbehouden aan D66'ers: Ik heb 
het idee dat het sociaal-liberalisme zich als een 
inktvlek over Nederland verspreid, van de WD tot 
aan de PvdA en Groenlinks. 

Oog voor de samenleving 
Waar staat die term sociaal-liberalisme nou pre
cies voor? Zoals je weet legt het klassieke 'econo
misch' liberalisme sterk de nadruk op 'negatieve' 
vrijheidsrechten, met de daarbij bijbehorende 
'negatieve' plichten van de overheid. Bij het recht 
op de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld 
hoort een plicht van de overheid iets niet te doen 
(interfereren in die vrijheid). Andere negatieve 
vrijheidsrechten zijn de vrijheid van levensbe
schouwing, de vrijheid van leefvorm (homohu
welijk) en de zelfbeschikking over het menselijk 
lichaam (abortus, euthanasie, informed consent bij 
medische behandeling). En natuurlijk de vrijheid 

om vrijelijk onderling goederen en diensten te 
verhandelen. Bij deze zaken hoort een 'kleine' over
heid, die zich vooral toelegt op het garanderen van 
de negatieve vrijheidsrechten. 
Ook het sociaal liberalisme begint bij het indi
vidu, maar tegelijkertijd is er meer oog voor de 
samenleving waaruit dat individu voortkomt. De 
mate waarin individuele vrijheid kan worden ge
realiseerd is immers afhankelijk van maatschap
pelijke omstandigheden. Armoede bijvoorbeeld, 
is onvrijheid. En euthanasie kan pas verantwoord 
worden ingevoerd als er sprake is van goede zorg
verlening, een universele zorgverzekering en een 
goed stelsel van sociale zekerheid. (Het is dan ook 
goed te begrijpen waarom ze in Amerika zo huive
rig zijn voor euthanasie.) 

Overheidsoptreden 
Sociaal-liberalen leggen dus meer nadruk op de 
positieve vrijheden van individuen. Deze positieve 
vrijheden maken negatieve vrijheden mogelijk. 
Denk daarbij aan de zorg voor een schoon milieu, 
een toegankelijke gezondheidzorg, goed onder
wijs, fatsoenlijke woonvoorzieningen, voldoende 
werkgelegenheid en een redelijk inkomen. Het is 
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aan de overheid deze voorwaarden te garanderen, 
omdat ze het voor het individu daadwerkelijk 
mogelijk maken zich te ontplooien. Het sociaal
liberalisme heeft meestal dus wat minder moeite 
met overheidsoptreden dan het klassiek liberalis
me. Dat overheidsoptreden moet dan wel daad
werkelijk de vrijheid en ontplooiing van mensen 
bevorderen! Deze nadruk op positieve vrijheden 
is een van de oorzaken waarom D66 zich altijd 
sterk heeft gemaakt voor een democratisering van 
het bestuurssysteem. Daarmee wordt immers de 
keuzevrijheid van het individu actief vergroot. So
ciaal-liberalen zijn dus niet voor of tegen de staat 
of marktwerking. Zij zijn voor individuele mensen. 
Het gaat om het daadwerkelijk centraal stellen van 
de burger in zowel de staat als de markt. Dat is de 
reden waarom het verkiezingsprogramma van D66 
de titel 'Het gaat om mensen' heeft meegekregen. 

Kaders 
De overheid is er voor mensen, niet andersom. Die 
overheid is ooit opgericht door mensen omdat 
sommige problemen nou eenmaal niet op indivi
dueel niveau op te lossen zijn. Veiligheid bijvoor
beeld, maar ook mensenrechten, gezondheidszorg 
en onderwijs zijn geen zaken die je even met je 
buren regelt. Politiek is er voor het oplossen van 
dat soort coördinatieproblemen tussen mensen. 
Anders gezegd: de politiek moet die problemen op
lossen die mensen niet zelf kunnen oplossen. Meer 
niet. Het is dus niet aan de overheid blauwdrukken 
voor de samenleving te geven (ook geen morele). 
In de hedendaagse pluriforme samenleving is dat 
niet alleen onwenselijk, maar ook onmogelijk. De 
overheid dient alleen abstracte, 'dunne' morele 
kaders aan te geven (zoals redelijkheid, geweld
loze oplossing van conflicten, bescherming van 
mensenrechten en dergelijke). Binnen die kaders 
moeten mensen in vrijheid hun eigen weg zoeken. 

Pragmatisme 
Goed. We hebben nu een dunne ideologie, de 
daarbij horende richtinggevende waardes en een 
visie op politiek. Maar om daadwerkelijk politiek 
te kunnen bedrijven hebben we ook nog een me
thode nodig. Daarvoor heeft D66 het pragmatisme 
gekozen. Dat pragmatisme is geen ideologie, maar 
een methode van politiek bedrijven die past bij een 
dunne ideologie. Pragmatisme is simpelweg het 

ondogmatisch benaderen van maatschappelijke 
problemen zonder vaste binding met belangen
groepen. Omdat pragmatisme ondogmatisch en 
'dun' is, staat dus niet vooraf vast welk instru
ment - zoals overheid of markt - ingezet gaat 
worden om een probleem op te lossen. Ook is er 

'Ik heb het idee dat het 
sociaal-liberalisme zich 
als een inktvlek over 
Nederland verspreid' 

geen maatschappelijke blauwdruk waar we ons 
op kunnen richten. Het pragmatisme handelt op 
basis van feiten, niet op basis van vooroordelen 
of ideologieën. Waar is wat werkt. In die zin zou 
je D66 ook een wetenschappelijke of empirische 
partij kunnen noemen. 
Als ik dit verhaal vertel wordt me vaak voor de 
voeten geworpen dat het onmogelijk is om op 
deze manier politiek te bedrijven. Je zou toch echt 
'wenkende perspectieven' moeten hebben, 'uto
pieën', 'projecten' of wat niet al. Ik denk dat dat wel 
meevalt en dat je een heel eind komt zonder al dat 
moois. Ik hou erg van het spreekwoord dat zegt 
dat een wereld zonder utopie te prefereren is bo
ven een wereld waarin een utopie is gerealiseerd ... 
Om een meer handzame en concrete invulling te 
geven aan het dunne sociaal liberalisme, heeft de 
programmacommissie van D66 in navolging van 
grote bedrijven inmiddels een vijftal 'guiding 
principles' geformuleerd, die je zou kunnen be
schouwen als 'richtingwijzers' of vuistregels bij 
ingewikkelde problemen. 

Laten we eens kijken waarin onze beide liberalismes 
in de praktijk tot verschillende uitkomsten leiden. Ik 
ga kort in op drie voorbeelden die ook ter sprake kwa
men tijdens ons debat op de vu: het boerkaverbod, 
euthanasie bij comapatiënten en orgaandonatie. 

Boerkaverbod 
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik verbijsterd was 
toen je tijdens ons debat het ene moment de 



vrijheid van meningsuiting te vuur en te zwaard 
verdedigde, en nog geen moment later voor 
een boerkaverbod pleitte. Dat was voor mij het 
definitieve bewijs dat een dik liberalisme volstrekt 
onbruikbaar en overbodig is in dit soort situaties. 
Als je met dat dikke liberalisme zowel voor als 
tegen het boerkaverbod kunt zijn (er zijn namelijk 
genoeg dikke liberalen die op basis van hetzelfde 
gedachtegoed tegen een boerkaverbod zijn), dan 
heb je die ideologie helemaal niet nodig en blijkt 
eens te meer hoe willekeurig en onderdrukkend 
zo'n dikke ideologie kan uitpakken. Je noemde 
twee argumenten waarom je de boerka zou 
moeten verbieden: veiligheid en vrouwenonder
drukking. Beide argumenten lijken me ongeldig. 
Het argument van de veiligheid is niet geldig, 
omdat de boerka een marginaal verschijnsel is, 
er nog nooit veiligheidsproblemen zijn geweest 
met boerka-dragende vrouwen en er op relevante 
plekken (zoals het openbaar vervoer) allang een 
verbod is op kleding die mensen onherkenbaar 
maakt. Ook het argument van de vrouwenonder
drukking lijkt me niet geldig. Dacht je nou wer
kelijk dat een boerkaverbod een eind zou maken 
aan vrouwenonderdrukking? Als vrouwen geen 
boerka meer mogen dragen, dan gaan ze echt niet 
ineens ongesluierd door het leven, maar zullen ze 
gewoon permanent thuis blijven. Dat is het paard 
achter de wagen spannen. 

Comapatiënten 
Tijdens ons debat vroeg een student wat een libe
raal zou doen in het geval van een comapatiënt, 
waarbij de familie zou pleiten voor levensbeëin
diging en de arts dit niet zou willen. Jij zei dat je 
in dat geval voor het leven zou kiezen, omdat je 
immers nooit zeker weet of de patiënt niet toch 
bijkomt. Ik vond dat een vreemd antwoord, omdat 
de casus veel te onduidelijk is om al meteen met 
een oplossing te komen. Bijvoorbeeld: is het een 
comapatiënt (wel kans op bijkomen), of een 
hersendode patiënt (geen kans op bijkomen)? 
Waarom wil die familie de patiënt zo graag dood 
hebben? Is dat omdat ze zelf zo lijden, een erfenis 
willen, op vakantie gaan, of omdat ze bang zijn 
dat de patiënt lijdt? En waarom wil de dokter de 
patiënt niet doodmaken? Is dat uit levensbeschou
welijk of uit medisch oogpunt? Eerlijk gezegd heb 
ik het sterke vermoeden dat als je al deze vragen 

heel precies in kaart brengt en beantwoordt, het 
probleem zich als vanzelf oplost. En als het dat 
niet doet, dan moeten we een proces ontwerpen 
waarin arts en familie uiteindelijk tot overeen
stemming komen. Want uiteindelijk moet er niet 
een oplossing komen die ideologisch juist is, maar 
een oplossing waar iedereen mee kan leven. 

Orgaandonatie 
Een andere vraag die tijdens ons debat aan de 
orde kwam was die naar een ander systeem van 
orgaandonatie. Zou er een systeem van 'presumed 
consent' moeten komen waarin we ervan uit mogen 
gaan dat mensen toestemming voor orgaandona
tie hebben gegeven als ze geen weigering hebben 
laten vastleggen? Volgens jou was een dergelijk 
systeem een inbreuk op de integriteit van het 
menselijk lichaam. Wat mij betreft opnieuw een te 
snel, ideologisch geladen antwoord, dat een helder 
zicht op de feiten verhuld. Het punt is namelijk 
dat allang aangetoond is dat een ander systeem 
van orgaandonatie op zijn best slechts marginaal 
meer orgaandonoren oplevert en mogelijk zelfs 
minder orgaandonoren oplevert. Niet doen dus. 
Niet omdat het ideologisch niet zou kunnen (dat 
debat proberen we zo lang mogelijk uit te stellen), 
maar omdat het - opnieuw - niet werkt. 

Eerlijk gezegd denk ik dat heel veel politieke kwes
ties als sneeuw voor de zon zouden oplossen als 
politici zich eens wat vaker in alle rust twee vragen 
zouden stellen: welk probleem zijn we aan het op
lossen en is dit de beste manier om dit probleem 
op telossen? 

Met liberale groet, 
Gert van Dijk 

Gert van Dijk is coördinator van het Kenniscentrum 
van D66. Hij was tevens secretaris van de commissie die 
het verkiezingsprogramma van D66 schreef. 
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