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De Tweede Kamerverkiezingen van 1918, de eerste op basis van alge-
meen mannen kiesrecht en het stelsel van evenredige vertegenwoor-
diging, waren de drie vrijzinnige groe pe ringen op eigen kracht inge-
gaan. De bvl en de Unie hadden graag de Vrijzin nige Concentratie 
voortgezet, maar de vdb wilde daar niet van weten. Daarop zag de Unie 
af van samenwerking met alleen de bvl. 

Van de Liberale Unie zijn geen verkiezingsaffiches bekend; ook in 
1918 maak  te zij gebruik van advertenties. De bvl plaatste niet alleen 
annonces, maar liet ook posters vervaardigen, die als bijlage werden 
opgenomen in de Nationale staat kundige gids, het officieuze partijblad 
van de Bond. De plakkaten lijken op groot uit geval len spot prenten, wat 
niet geheel verwonderlijk is. Voor het — tamelijk rommelige — ont-
werp tekende namelijk de schil der en reclametekenaar Willy Sluiter 
(1873–1949), die ook veel politieke prenten en karikaturen maakte. De 
affiches wijzen op de gevaren van het ‘staatssocialisme’ voor het wel-
zijn en de vrijheid van het Nederlandse volk. Eén ervan toont sdap-
 leider Pieter Jelles Troelstra. Gezeten op de bok van een koets die wordt 
getrokken door paarden met daarop de woorden ‘radica lis me’, ‘socia-
lisme’, ‘sociale droomer’ en ‘karakter loos heid’ stevent hij in volle vaart 
op de afgrond af. Op de poster worden de Nederlandse sociaal-demo-
craten ook nog eens in verband ge bracht met de bolsjewieken van 
Lenin, die na de Oktoberrevolutie in 1917 in Rusland aan de macht 
waren geko men. ‘De Maat schappij op weg naar den af grond’, zo luidt 
de tekst onder aan, ‘Wie dit voorkomen wil, stemme de Vrij-Liberale 
Candidaten’. Het was van zelfsprekend dat de behou dende bvl zich 
fel zou weren tegen de sdap; men verwachtte namelijk dat deze par-
tij door de invoering van het algemeen mannen kiesrecht electoraal 
goede zaken zou doen met een program dat lijnrecht inging tegen de 
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vrij- liberale opvattingen. Naar verluidt zou Troelstra woedend op Sluiter 
zijn geweest. 

Bij de invoering van het stelsel van evenredige  vertegenwoordiging 
met zijn lage kiesdrempel maakten ook nieuwe partijen een gerede 
kans op een Kamerzetel. Vooral de ge vestigde liberale partijen had-
den last van electorale concurrenten. Een daarvan was de door  Willem 
Treub geleide Eco no mische Bond. Treub was in 1901 een van de 
op richters van de vdb geweest, maar in december 1914 stapte hij op 
nadat hij met zijn partij gebrouilleerd was geraakt. In 1917 gaf hij de 
aanzet tot de Econo mische Bond, die meer ruimte aan het bedrijfsleven 
wilde geven. In het verkiezings nummer van het par tijorgaan de Loods 
verscheen vlak voor de verkiezin gen zijn getekend portret van de hand 
van Theodoor van Lelyveld (1867–1954), een gewezen militair die zich 
had ont wik keld tot tekenaar en schilder en die ook regelmatig beschou-
wingen over kunst schreef voor de Loods. Niet helemaal zeker is of het 
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portret als  affiche werd ge bruikt, alhoe wel het los was ingelegd en er 
ook afzonderlijke afdrukken verkrijgbaar waren, op Japans papier 
gedrukt, ‘tegen toezending van postwissel à ƒ  2,–’.1 Daarnaast plaatste 
ook de Economische Bond advertenties. 

Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond

Na de verkiezingen van 1918 groeide in de alledaagse parlemen taire 
praktijk de sa men  werking tussen de Kamerfracties van de Liberale 
Unie, de bvl, de Eco no mische Bond en een paar liberaal georiënteerde 
belangenpartijtjes (zoals de Neutrale of Amu sementspartij van Henri 
ter Hall). In juli 1920 stelde Treub publiekelijk voor om tot één partij te 
komen. Na maandenlang onderhandelen werd op 16 april 1921 de Vrij-
heids bond opge richt, waarna Unie, bvl en Economische Bond van het 
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politieke toneel verdwenen. Door toedoen van Treub werd in de naam 
niet verwezen naar het libera lisme.2 Hij mocht dan al wel zo’n zeven 
jaar eerder de vdb hebben verlaten, de vrijzinnig-democratische afkeer 
van de aanduiding ‘liberaal’ was hij nog niet kwijtgeraakt. Voorzitter 
Hendrik Coenraad Dresselhuys sprak de hoop uit dat de Vrijheids bond 
‘de eerste politieke organisatie van ons land zal zijn, zooals hij ook zijn 
moet, omdat hij, in tegenstelling met rood en zwart, niet een instrument 
is van klasse en/of groep, maar de vertolking van een natio naal begin-
sel’.3 De vdb bleef overigens verre van de fusie; de Bond beschouwde 
de nieuwe partij als uitgesproken behoudend.

De start van de Vrijheidsbond — die vanaf het midden van de 
jaren twintig officieel Liberale Staatspartij De Vrijheids bond zou gaan 
heten — leek overdonde rend. De leden stroomden toe; in de zomer 
van 1922 telde de Bond er 50.000. De electorale verwachtingen waren 
dan ook hoogge span nen. Bij de kiezers sloeg de fusie echter niet zo 
aan. Hadden de deel nemende partijen in 1918 op eigen kracht in 
totaal vijftien van de honderd zetels in de Tweede Kamer behaald, bij 
de Kamerverkie zin gen van 1922 kwamen zij onder de vlag van de Vrij-
heidsbond niet verder dan tien. Centraal in het program van de nieuw-
komer had het verzet gestaan tegen de ‘even omslachtige en kostbare 
als te dwin  gen de over heidsinmenging’. Deze boodschap werd gevisua-
liseerd op het verkiezingsaffiche, dat door de kunste naar Jan Franken 
(1878–1959) was ontworpen. In een donker bos ver dedigt een andro-
gyne, Ger maans ogende strijder die de Vrijheidsbond moet verbeelden, 
zich onder meer tegen de slangen van bolsjewisme en klassenstrijd, de 
gier van de ‘geestelijke dwang’ en andere weerzinwekkende roofdie-
ren. Bijzonder heldhaftig oogt het niet en men kan zich afvragen wat 
de mobiliserende werking ervan is geweest. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1929 ontwierp Franken 
opnieuw een affiche. Dit keer staan de door ‘roode of zwarte overheer-
sching’ in het defensief ge dron gen libe ralen erop afgebeeld. Links van 
de in het midden geplaatste stembus staat een non, als zinnebeeld 
van de christelijke partijen, en rechts een krijgshaftige vrouw met een 
 Phrygische muts, die aan Marianne doet denken, het vrijheids symbool 
uit de Franse Revolutie. Met de rode vlag in haar linkerhand personi-
fieert zij de volks soevereiniteit en het socialisme. Van dit tweetal gaat 
onmiskenbaar een dreiging uit op de ‘vrijzinnige’ (dat wil zeggen libe-
rale) vrouw met haar twee kin de ren.
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De allegorieën op beide affiches zijn niet toevallig: zij geven het 
programma tische verzet van de Vrijheidsbond tegen klassenstrijd en 
ker ke lijke dogma’s weer. Onbedoeld drukken de posters evenzeer tame-
lijk pre cies het gevoel uit dat vele libe ralen in het interbellum hadden, 
namelijk dat zij werden geman geld door het opdringende clericalisme 
en socialisme. Bij de Kamer verkie zin gen van 1925 kwam deze zorg 
op een luchtiger — en ook nogal onbehol pen — wijze tot uitdruk king 
op een andere poster. Het wat kluchtige karakter van dit plakkaat kan 
niet verhelen dat de liberalen door de bank genomen nogal beducht 
waren voor de hechter wordende ka tholieke, pro testants-christelijke 
en so ciaal-democratische zuilen. Tegenover de op mars van de geor-
ganiseerde massa in de politiek en de samenleving konden zij, van 
nature individualistisch in gesteld, weinig inbren gen. Zoals eerder al 
opgemerkt, be nadrukten zij het thema van de nationale eenheid, die 
door de verzuiling zou worden bedreigd.

De Vrijheidsbond plaatste zich van meet af aan in deze liberale 
 traditie van nationale oriëntatie. Het met de Bond verwante periodiek 
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de Vrij heid, dat in de prak    tijk als ledenorgaan fungeerde, tooide zich 
met de ondertitel ‘Algemeen Neder landsch Week blad’. Titel en onder-
titel waren geplaatst tegen de achtergrond van de — in zwart-wit uitge-
voerde — Nederlandse vlag. Ook het sinds 1936 verschijnende leden-
orgaan, Het Liberale Weekblad, werd met de driekleur opgesierd. De 
nationale gericht heid werd ook al meteen bij het electorale debuut van 
de Vrijheidsbond in 1922 zichtbaar op een ver kiezings affiche van beeld-
houwer Frans Tullingh (1876 –1943), dat naast de poster van Franken 
werd ge bruikt om enkele kandidaten van een zogeheten ‘bijlijst’ (van-
daar nummer 21B) onder de aan dacht te brengen. De kleuren oranje-
wit-blauw domineren het affiche en komen ook terug in de pluimen op 
de hoed. Het gaat hier overigens niet om zomaar een hoofd deksel, maar 
om de zogeheten Vrijheidshoed. Dit symbool verwijst naar het gebruik 
van de Romeinen om vrijgelaten slaven kaal te scheren en een muts 
op te zetten. Gedurende de vroeg mo derne tijd (tijdens de Neder landse 
opstand, maar ook in de Bataafse tijd) was dit een zeer veel voorkomend 
sym bool op allerlei allegorische prenten.4 
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De Tweede Kamerverkiezingen van april 1933 hadden plaats tegen 
het decor van de machtsovername van Hitler in Duitsland en de muite-
rij van matro zen op de kruiser De Zeven Provinciën in de Nederlands-
Indische wateren. Deze gebeurtenissen vormden redenen te meer voor 
de Vrijheids bond om in de campagne zijn nationale opstelling te bena-
drukken. De Bond bepleitte een doortastende, ‘krachtige nationale 
regering’, waarvan de liberalen deel moesten uitmaken (voor de ‘oprui-
ende’ sociaal-democraten was hierin vanzelfsprekend geen plaats).5 
‘Voor nationale eenheid’, bena drukt het verkiezingsaffiche, waarvan 
inhoud en vorm met elkaar overeenstem men. De poster, die was ont-
worpen door de glaze nier en graficus Pieter A. H. Hofman (1886 –1965), 
toont de Nederlandse leeuw met de Neder landse driekleur in zijn 
klau wen, die zich krachtig verweert tegen de slang van het socialisme 
 (Moskou) en wet teloosheid (de muiterij). Vanwege zijn uitge spro ken 
politieke stellingname riep de poster bij tegenstanders waarschijn-
lijk heftige reacties op. In de Vrijheid beklaagde de Vrijheidsbond zich 
over het feit dat door ‘verkiezings-parasieten… o.   a. in de Vondelstraat 
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te ’s Gravenhage verschillende liberale affiches zijn afgescheurd of ver-
nield. Lafaards’.6 

Op het affiche bindt de leeuw ook de strijd aan met het ‘sectarisme’. 
Hiermee wordt op de verzuiling gedoeld, die de nationale eenheid zou 
bedreigen. De liberalen ondervonden daarvan — evenals de vrij zinnig-
democraten — in het dagelijkse politieke leven de gevolgen, omdat zij 
niet zoals de protestanten, katholieken en sociaal-demo craten over een 
geest ver wante om roep beschikten die voor de radio hun boodschap 
kon uitdragen.7 Hoewel de Vrijheidsbond en de vdb het over veel zaken 
oneens waren, ijverden zij wel geza menlijk — maar tevergeefs — voor de 
invoering van een nationale omroep als de Britse bbc. Overigens zou-
den zij na de verkiezingen onder invloed van de economische crisis en 
het opkomende na zisme over hun onderlinge tegenstellingen heen-
stappen en gezamenlijk met de arp, de Christelijk-Historische Unie 
(chu) en de Rooms-Katholieke Staatspartij (rksp) zitting nemen in 
een door Hendrik Colijn geleide regering. 

In 1937, nadat het kabinet-Colijn zijn termijn had volgemaakt, 
maakte de Vrij heidsbond zich in de verkiezingscampagne opnieuw 
sterk voor een ‘krachtige, natio nale, liberale politiek’.8 De partij wilde 
de coalitie voortzetten, maar tegelij ker tijd haar invloed op het rege-
ringsbeleid vergroten. Deze wensen kwamen tot uitdruk king in het 
parool ‘zet meer liberalen naast Colijn’. Het geldt als het klassieke voor-
beeld van een verkeerde ver kiezingsleus — ook de liberale partijleiding 
gaf het naderhand toe –, want in plaats van op de kandidaten van de 
Vrij heidsbond te stemmen kozen nogal wat liberale kiezers direct voor 
Colijn.9 Partijgenoot en Eerste Kamerlid Ernst Heldring mopperde in 
zijn dagboek: ‘de liberalen hebben geen figuren van eenige betekenis 
en maakten in hun propaganda een stumperige indruk, meelopers van 
Colijn’.10 Ook bij deze gelegenheid besloot de Vrijheidsbond weer tot 
een affiche met nationale symboliek, waar  van de ontwerper onbekend 
is. Op een door het gebruik van een foto modern aandoende poster 
wordt de kijker door een vaag personage rechtstreeks aange sproken in 
enigszins archaïsch Nederlands: ‘Uw vaadren vochten voor de vrijheid. 
Wat doet gij?’ Op de achtergrond is een naar de vader landse geschie-
denis verwijzend tafereel van een zeeslag geplaatst. Is de combinatie 
van oud (historie, retoriek) en nieuw (fotografie, direct aanspreken) al 
bijzonder, opvallend is ook de afwezigheid van de partijaanduiding. 
De kiezer werd slechts opgewekt tot ‘liberaal stemmen’ — wellicht een 

19



33

voorbode van de naamsver andering in februari 1938, toen de Liberale 
Staats partij (lsp) als uitvloei sel van de verkie zingsne derlaag het achter-
voegsel ‘de Vrij heids bond’ liet val len. 

Het defensieve karakter van veel affiches van de Vrijheidsbond lijkt 
de kwetsbare positie van de liberalen in de periode tussen de beide 
wereldoorlogen te weerspiege len. Bij de Kamerver kie zingen van 1925, 
1929 en 1933 verloor de Vrij heids bond telkens één zetel. In 1937 ging 
de partij er drie zetels op achteruit en hield er nog maar vier over. In het 
tijdperk van massapolitiek en verzuiling waren de liberalen overdui-
delijk op hun retour. Het appèl op nationale eenheid hielp hen maar 
weinig tegen over het ideologische geweld van massapartijen als arp 
en sdap; bovendien was het voor de echte nationalisten te slap — zij 
hadden als alternatief de nsb (en in 1933 het Verbond voor Nationaal 
 Herstel). 
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Vrijzinnig-Democratische Bond

In tegenstelling tot de Vrijheidsbond wist de vdb zich na de Eerste 
We reld oorlog redelijk te handha ven. In de tweede helft van de jaren 
twintig bezetten de vrijzin nig-democraten zeven Kamerzetels, in de 
jaren dertig zes. Vergeleken met de libera len getuigden hun affiches 
van veel meer zelfvertrouwen.11 Ook de vdb zag het ge vaar van ver-
schillende kanten komen, maar de partij laat het schip van staat op de 
door haar in 1922 gebruikte poster onverschrokken koersen tussen 
de dreiging van de rode (socia lis tische) revo lutie en de zwarte reactie, 
waartoe niet alleen de confessionele partijen behoorden maar ook de 
Vrijheidsbond. ‘En altijd weder, na elke revolutionaire beweging, volgt 
de reactie’, zo schreef partijleider Henri Marchant in zijn toelichting op 
het affiche in het partijblad de Vrijzinnig-De mocraat. ‘Dat is de noodlot-
tige wissel werking, die alleen is te voorkomen door den rechten koers 
te volgen van de demo cratie. In bovenstaande teekening heeft de ont-
werper de taak van onze partij uitne mend in beeld gebracht. Zoo gevoe-
len wij het allen.’12 Het sociaal-democratische dagblad Het Volk maakte 
zich vrolijk over het feit dat er niemand aan het roer stond. De vdb rea-
geerde door te stellen dat het niet om het schip van de Bond ging, maar 
om het schip van staat — zoals er ook op staat — en dat het ‘de taak van 
de kiezers was het aan een krachtig stuurman te helpen door… op de 
vrijzinnig-democraten te stem men’.13

Het ontwerp van de poster was van de hand van Johannes Domini-
cus Ros (1875 –1952), sierkunstenaar en teken leraar aan de Haagse 
Academie van Beeldende Kunsten. Zijn echtgenote had zitting in het 
be stuur van de vrijzinnig-democratische vrouwen orga nisatie. Ros zou 
in het inter bellum de meeste affiches van de vdb ont werpen. In het par-
tijblad werd hij ‘onze vriend’ genoemd, die ‘volkomen belangeloos zijn 
talent in dienst van onze partij heeft gesteld’.14 Naast het aanplakbiljet 
(in het formaat 72 bij 107 centimeter) verscheen de afbeelding ook als 
briefkaart en sluit zegel voor enve loppes. De vrijzinnig-de mo  cratische 
‘propa gandaplaat’ voor de raads verkiezingen van 1923 was een variatie 
op het thema van 1922, maar nu wel wat defensiever. Dit keer had Ros 
tegen de achtergrond van het gemeentehuis het paard van Troje afge-
beeld, in rood en zwart beschilderd. ‘Het raadhuis staat daar, en de kie-
zers kunnen met vereende krachten het houten beest naar binnen trek-
ken, bekoord door zijn schoone vormen. Het raadhuis zal dan worden 
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bezet, door rood en zwart, door den gevaarlijken levenden inhoud van 
het trotsche beest’, aldus Marchant.15 Het was aan de vdb om te voor-
komen dat de stad zou vallen. De affiches werden voor vijftig cent per 
stuk aan de afdelingsbesturen geleverd. De afdelingen betaalden min-
der naarmate zij er meer inkochten, ‘teneinde het bestellen van groot-
ere aantallen aan te moedigen’.16

In 1924 omhelsde de vdb de nationale ontwapening, een stand-
punt dat de partij vervolgens met het fanatisme van een pas bekeerde 
uitdroeg. Zeer waarschijnlijk maakte de schilder Jaap  Wagemaker 
(1906 –1972) voor de Bond een litho van de dodelijke gevolgen  
van  gifgas. Op het vrijzinnig-democratische affiche voor de Kamer -
verkie zingen van 1925, dat op nieuw door Ros was gemaakt, staat de 
natio nale — een zijdige — ontwapening centraal. De vdb zag het als 
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zijn plicht ertoe bij te dra gen ‘dat de bewapenaars bij den naderen 
stembusstrijd een nederlaag lijden, dien zij niet meer te boven komen. 
Langs dien weg alleen… kunnen wij bereiken, wat onze teekenaar zo 
mooi heeft uitgebeeld, dat niet het geweld, maar het recht de wereld 
gaat beheerschen’.17 De poster toont een rechter die een strij dend 
leger tot stoppen maant. Het Algemeen Handelsblad sprak oneerbiedig 
van een ‘heer in toga die een kanon toe   spreekt’.18 De Vrij heidsbond, 
door de vdb in het kamp van de ‘bewapenaars’ inge  deeld, noemde de 
vrijzinnig-democra ti sche verkiezingsactie een ‘politieke gifgascam-
pagne’.19 Het affi che van de vdb voor de Kamer verkie zingen van 1929 
is niet be waard gebleven, maar afgaande op het partij blad was het een 
‘zeer sprekend aan plak biljet’. De opnieuw door Ros vervaardigde poster 
beeldt een stem bus uit, waarop de voor naamste verkiezingsleuze van de 
vdb is vermeld: ‘Staatspen sioen, volks invloed, ontwa pening en recht: 
stemt op den vrijzinnig-democraten, Marchant.’ 20

Evenals de Vrijheidsbond was ook de vdb in de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 1933 niet ongevoelig voor de politieke 
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crisisstemming die het gevolg was van de muiterij op De Zeven Provin-
ciën en de machtsovername van Hitler in Duitsland. Het affiche van Ros 
leek — hoewel heel anders vormgegeven — met de drie master en dezelfde 
leus veel op de versie van 1922. ‘Het gaat om het behoud der demo cratie 
tegen de aanslagen, die haar van links en rechts bedreigen. Het gaat als 
in 1922, maar in nu nog veel ernstiger omstandigheden, erom het schip 
van staat veilig te loodsen tusschen de roode en zwarte klippen door. 
Houdt Koers!’, zo lichtte het partijblad toe.21 De poster was al gedrukt 
voordat het lijstnummer van de Bond bekend was (in die tijd werd er 
geloot). De afdelingen konden later afzonderlijke vierkante strookjes 
met ‘lijst 19’ daarop gedrukt bestellen, die dan weer op het plakkaat kon-
den worden ge plakt. Volgens de aanwijzingen van het partijsecretariaat 
diende dat aan weers zijden van het woord ‘kiest’ te geschieden, maar 
dat is op het hier afgebeelde affiche niet gebeurd.22 

De Vrijheidsbond nam in zijn partijorgaan het affiche op de  korrel. 
Eerst kreeg Ros er van langs, omdat hij de driemaster binnen een stuur-
rad had geplaatst. ‘De slim me ontwerper van dit moois heeft  vergeten, 
dat het oud-Hollandse zeilschip niet be stuurd werd met een rad, maar 
met een roerpen’, zo luidde het liberale commentaar.  Vervolgens 
moest de vdb eraan geloven: ‘Het de vies bij dit fraais luidt: Houdt 
koers ! Jawel — houdt koers! Maar waarheen? De vrij zinnig-democraten 
waren tot dusver slechts meesters in het laveeren. Van een vasten koers 
viel nimmer iets te bemerken.’23 Achteraf bezien ging het hier om 
verkiezings retoriek, want na de ver kie zingen van 1933 trad de Vrijheids-
bond met de vdb toe tot het crisiskabinet-Colijn. Dat was opmerke-
lijk, althans wanneer het tweede vrijzinnig-democratische affiche in 
ogen schouw wordt genomen dat eveneens door Ros was gemaakt. Het 
conser va tisme werd hierin overduidelijk te licht bevonden. Desalniet-
temin ging de vdb in zee met de in zijn ogen behoudende liberalen en 
confessio nelen.

In 1935 trad Marchant als minister en partijleider terug, nadat be-
kend was ge worden dat hij tot het katholieke geloof was overgegaan. 
Bijna twintig jaar had hij de vdb aangevoerd. Als eerste man werd hij 
 opgevolgd door Oud, die in 1948 tot één van de oprichters van de vvd 
zou beho ren. Met Oud als lijsttrekker voerde de Bond bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1937 campagne onder de leus ‘Voor vrijheid 
en democratie!’ Dit devies is begrijpelijk in een tijd waarin de vdb het 
staatkundige bestel in bescherming wilde nemen tegen kritiek van de 
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extreme linker- en rechterzijde. Het is daarnaast saillant dat exact deze 
ter men ruim tien jaar later centraal zouden komen te staan in de be-
naming van de vvd. Op het verkiezingsaffiche ging alle aandacht uit 
naar Oud. Een wijsvinger was op zijn naam gericht, kennelijk met als 
doel om die bij een groter publiek be kend te maken nu Marchant na vijf 
verkiezingen vanaf 1918 was teruggetreden. Evenals de Vrijheidsbond 
maakte de vdb op de poster gebruik van een foto. De ontwerper is on-
bekend; gezien de vorm geving lijkt Ros er geen bemoeienis mee te heb-
ben gehad.

Van de affiches van de vdb en de Vrijheidsbond uit de jaren twintig is 
eenvoudig de ‘vrijzinnige’ af keer af te lezen van ‘zwart’ en ‘rood’, het 
clericalisme en het socia lis me. De reserves ten aanzien van de confes-
sionelen verdwenen echter in het daarop volgende decen nium. De poli-
tieke en economische crisis leidde tot een toenadering tussen de twee 
vrijzinnige partijen en de arp, chu en rksp. In 1933 vormde dit vijf-
tal het kabinet-Colijn. In datzelfde jaar aanvaardde de Vrijheidsbond 
in zijn nieuwe beginselprogramma het christendom ‘als vasten grond-
slag der Europeeschen samenleving’.24 De liberalen zouden geleidelijk 
aan in de confessionelen hun vaste politieke bondge noten gaan zien. 
Dat gold in het bijzonder voor de pro testants-chris telijke arp en chu, 
die lsp-voorzitter Ben Telders samen met zijn partij wilde laten uit-
groeien tot een ‘derde macht’, tussen de roden en roomsen. Een derge-
lijke basale verwantschap was er vanzelfsprekend niet tussen de libera-
len en de sdap, die op sociaal-economisch gebied lijnrecht tegenover 
elkaar ston den. Eigenlijk met uitzon dering van de ‘paarse’ perio de 
van 1994 tot 2002 zou de vvd zich dan ook scherp afzet ten tegen de 
sociaal-democraten. Delen van de liberale combinatie van nationale 
ge richtheid en virulent antisocialisme zouden op de liberale affiches 
van na de Tweede Wereldoorlog zichtbaar blijven. Het antirode ver-
dween in de jaren zestig; het natio nale is tot op de dag van vandaag 
waarneembaar. 

De politieke preferenties van de vdb lagen duidelijk anders dan 
die van de lsp. De Bond had zich altijd sterk gemaakt voor een ‘demo-
cratische’ coalitie van vrijzinnig-democraten, de linkervleugel van de 
rksp, en de sdap. De vdb zag het als het ware als zijn taak de sociaal-
 democraten tot verant woordelijkheid te brengen.25 Gezien deze coa-
litievoorkeur was deelname aan het door Colijn geleide kabinet een 
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uitzon dering. Van de op toenadering tot de sociaal-demo craten 
gerichte vleugel in de vdb was Dolf Joekes de exponent. Na de Tweede 
We reld oorlog voerde de Bond samen met de sdap, de Chris telijk-
Democra tische Unie (cdu) en enkele splintergroe peringen overleg om 
te komen tot een ‘door braak’ in de verzuil de, voor oorlogse politieke 
verhoudingen. De vrijzinnig-democraten hadden wel iswaar moeite 
met socia listi sche symbolen als de rode vlag en de In terna tionale en op 
ideologisch gebied met de socialisatie paragraaf, maar de algemene ver-
gadering van de vdb besloot in februari 1946 in overgrote meerderheid 
op te gaan in de nieuwe Partij van de Arbeid (PvdA). De gewezen partij-
leider Oud ging ook mee, zij het schoorvoetend.26
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