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RETROSPECTIEF

TEGENWOORDIG IS IDEE het voornaamste plat-
form voor de verdieping en toepassing van het 
sociaal-liberale gedachtegoed in Nederland, 
maar zo is het tijdschrift aanvankelijk niet be-
gonnen. Het eerste nummer van idee’66, zoals 
het tijdschrift oorspronkelijk heette, werd uit-
gebracht in 1980. De sobere groene boekjes van 
toen dragen weinig gelijkenis met het huidige 
kleurrijke tijdschrift, en niet alleen wat betreft 
de vormgeving. Inhoudelijk was het blad minder 
theoretisch; de nadruk lag op de verdieping van 
concrete programmapunten van D’66 (inderdaad, 
destijds nog met apostrof ) en de toelichting bij 
specifieke resoluties over bijvoorbeeld euthanasie 
of kernwapens. Ook werd veel aandacht besteed 
aan de politieke realiteit waarmee D’66 dagelijks 
te maken had. 

Toch was er ook toen al ruimte voor politiek-filo-
sofische bezinning. In de jaren tachtig werd een 
voorzetje gegeven voor de ideologiediscussie die 
in de jaren negentig de gemoederen binnen D66 
zou bezighouden, en onder meer in idee zou wor-
den beslecht. De breuklijn waarlangs deze discus-
sie zou worden gevoerd, werd hier al zichtbaar: 
voorstanders van een ideologische fundering voor 

Over bouwstenen,  
beginselloosheid  
en een ideologische 
basis

door Daniël Stuke

de partij vonden zich tegenover voorstanders 
van systematische beginselloosheid. Het artikel 
Graven naar de bouwstenen voor de D66 ideologie  
(2-1981)  articuleerde voor het eerst het stand-
punt vóór ideologische helderheid, terwijl in  
De keuze voor D66 (2-1985) beginselloosheid en  
het primaat van democratische besluitvorming 
voor het eerst werden verdedigd. 

In 1991 werd idee’66 omgedoopt tot idee en kreeg 
het tijdschrift de formule die voor huidige lezers 
herkenbaar is: met een specifiek thema voor ieder 
nummer. De deftige, zakelijke stijl van het ver-
nieuwde blad paste bij een inhoudelijke verschui-
ving naar artikelen van een theoretisch hoger 
niveau: de notie van D66 als ideeënpartij moest 
weer inhoud krijgen. Artikelen in opeenvolgende 
nummers haakten meer op elkaar in, wat idee tot 
een uitgelezen platform maakte voor de ideolo-
giediscussie die rond deze tijd de worsteling van 
D66 met haar ideologische basis blootlegde.

Dit jaar bestaat idee 35 jaar.  
Op zoek naar de rode lijn van  
idee bladerde Daniël Stuke  
door de bijna tweehonderd 
verschenen edities, waarin  
de sociaal-liberale wortels  
van D66 eerst werden bedis-
cussieerd, toen geaccepteerd  
en vervolgens uitgewerkt.  
Een zoektocht van een prag-
matische partij naar haar 
ideologische beginselen.
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   Alle genoemde 
artikelen zijn  
na te lezen op: 
vanmierlostichting. 
d66.nl/edities-idee/
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In 1999 werd het tweede nummer van idee speciaal 
gewijd aan het sociaal-liberalisme. De discussies 
die in dit nummer aan bod kwamen, tonen dui-
delijk aan hoe controversieel de keuze voor deze 
benaming indertijd was. Het verwijt klonk dat het 
meer verwarring dan helderheid schiep. Hans van 
Mierlo zelf was de mening toegedaan dat de par-
tij weliswaar impliciet altijd sociaal-liberaal was 
geweest (“Sociaal-liberaal zit in de geboortepapie-
ren van de partij”), maar dat het geen toegevoegde 
waarde had om dat expliciet te benoemen. Deze 
mening werd evenwel niet door het gros van  
de leden gedeeld, en over het algemeen was men  
ook in idee positief over de nieuwe benaming.
De keuze voor het sociaal-liberalisme mocht dan 
een feit zijn, er werd niet meteen invulling ge-
geven aan deze nieuwe titel. In idee nam de aan-
dacht voor de ideologische basis van D66 in eerste 
instantie af. De jaren vanaf de eeuwwisseling 
zagen vooral een discussie omtrent het nut en de 
waarde van de ‘kroonjuwelen’ van staatkundige 
hervorming en democratische vernieuwing. Ook 
eiste de dagelijkse politieke realiteit opnieuw veel 
aandacht op, met name vanwege de perikelen die 
regeringsdeelname in het kabinet-Balkenende II 
met zich meebracht.

GEDURENDE DE JAREN NEGENTIG woedde de 
discussie over de wenselijkheid van een ideologi-
sche basis voort, in idee evenals D66. Voorstanders 
van een helder gedefinieerde ideologie zochten 
naar wat deze dan zou kunnen zijn. Het artikel 
Karl Popper en de ideologiediscussie van D66 (6-1990) 
pleitte bijvoorbeeld voor een ideologie gebaseerd 
op de rationeel-wetenschappelijke denkwijze. 
Gezien het feit dat de progressieve, individua-
listische tendens altijd al sterk geworteld was 
in de identiteit van de partij, is het wellicht niet 
verwonderlijk dat voorstanders van een ideolo-
gie op den duur ‘sociaal-liberalisme’ aandroegen 
als etiket dat het gedachtegoed van D66 het best 
omschrijft. In 1998 koos D66, mede onder invloed 
van de vernieuwingsbeweging ‘Opschudding’,  
ervoor zich officieel te verbinden met het sociaal- 
liberale gedachtegoed.

HET JAAR 2006 vormde een omslagpunt. Er ont-
stond opnieuw belangstelling voor de ideologi-
sche basis van D66, en het besef drong door dat 
het noodzakelijk was om hier meer invulling aan 
te geven. Dat gebeurde ook: idee zou zich voortaan 
toeleggen op het consequent verdiepen en toepas-
sen van het sociaal-liberale gedachtegoed. Deze 
taak werd met grote voortvarendheid aangepakt; 
het artikel Waarom D66 een dunne ideologie nodig 
heeft (6-2006) beet de spits af met een pleidooi 
voor een non-dogmatische, dynamische ideolo-
gie voor D66. De sprankelende, kleurrijke vorm 
die het tijdschrift rond deze tijd kreeg kan haast 
worden gezien als een reflectie van dit nieuwe 
enthousiasme.

Sindsdien heeft idee een cruciale rol vervuld (en 
doet dat nog steeds) in het uitwerken, verdiepen 
en toepassen van het sociaal-liberale gedachte-
goed van D66. Toen het etiket sociaal-liberaal in 
1998 werd aangenomen, viel het verwijt dat het 
meer verwarring dan helderheid schiep. Dat kan 
tegenwoordig niet meer gezegd worden, niet in 
geringe mate dankzij idee. Tegenwoordig zien we 
dat ideeën die voor het eerst in idee werden uitge-
werkt zelfs hun toepassing vinden in de politieke 
praktijk.

ER IS VEEL VERANDERD sinds het begin; zo was 
er aanvankelijk geen sprake van de huidige focus 
op het sociaal-liberalisme, noch bestond er een 
formule met themanummers. Maar in de kern is 
de missie van idee al die tijd onveranderd geble-
ven: het mobiliseren van mensen met inzichten, 
ideeën en voorstellen, en deze toegankelijk maken 
voor de algemeen ontwikkelde lezer. En dat zal 
idee ook blijven doen, voortbouwend op 35 jaar 
ervaring.

Daniël Stuke is stagiair bij de Van Mierlo Stichting.

‘ In de kern is de missie  
van idee al die tijd 
onveranderd gebleven:  
het mobiliseren van 
mensen met inzichten, 
ideeën en voorstellen’
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