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Na meer dan een eeuw hebben Kuypers 
antirevolutionairen hun evenknie gevon-
den.

Zoals de Anti-Revolutionaire Partij zich 
bij de oprichting in 1879 zelfbewust pre-
senteerde als vertegenwoordiger van ‘de 
grondtoon van ons volkskarakter’, zo roept 
het nieuwe Liberaal Manifest van de VVD het 
liberalisme schaamteloos uit tot het ‘hart 
van de natie’. Sociaal-democratie niet min-
der dan christen-democratie verwijst de Ode 
aan de Vrijheid zonder pardon een plekje op 
het bijveld: ‘…liberale politici hebben onze 
staat en onze samenleving vorm gegeven’. 
En anderen dan? Partijen als PvdA en CDA 
hebben ‘vanzelfsprekend’ een bijdrage 
geleverd. ‘Maar het christelijk geloof en de 
sociale bekommernis (…) hebben de Neder-
landse vrijheid eerder begeleid en omringd 
dan naar de kroon gestoken.’ Alsof je het 
arrogante negentiende-eeuwse ‘denkend 
deel der natie’ weer hoort …

• • •
Die wat ruig uitgevallen klaroenstoot 
wil — zoveel maakt lezing van het Liberaal 
Manifest wel duidelijk — de reveille voor een 
liberale wederopstanding zijn. Opnieuw 
moeten liberalen zich opwerpen als ‘weg-
bereider’, ‘hervormer’ en ‘vernieuwer’, 

Nederland is aan ‘herinrichting’ toe, de VVD 
is gepredestineerd om het onzekere, aange-
slagen en verwarde land te verlossen. 

Daarom mocht het nieuwe Manifest 
van de partijleiding ook ‘geen slappe thee’ 
worden. Dat is wel gelukt, ja. Je kunt van de 
liberale houtskoolschets voor de ‘herinrich-
ting’ van Nederland veel zeggen, maar niet 
dat het onbestemde A4-tjes zijn. Het staat 
voor een land waarin je nog maar nauwelijks 
het oude, vertrouwde liberalisme herkent.

Dat is een treiterige manier om te zeggen 
dat de VVD van slag is. Afgaande op het pro-
beersel voor het nieuwe Liberaal Manifest, 
kiest het liberalisme-na-Fortuyn in naam 
van vrijheid en democratie voor een staat 
waarin het populisme alle ruimte krijgt, 
een hautain beschavingsoffensief wordt 
afgekondigd tegen andersdenkenden en een 
ietwat verbeten patriottisme het wint van 
een weldadig internationalisme.

Ja, dat wordt bepleit door een en dezelf-
de partij die er ooit een erezaak van maakte 
de indirecte democratie te verdedigen 
tegen de direct gekozen minister-presi-
dent als ondermijning van het parlement, 
over het referendum ooit een kabinets-
crisis veroorzaakte, de onderwijsvrijheid 
hoog had en gruwde van ideologische 
‘eenheidsworsten’.

Je zou bijna gaan denken dat de VVD in de 
greep van de ‘angst’ is, zoals Geert Mak een 
tikkie boosaardig veronderstelde.

Liberaal Manifest [ 1 ]
De grondtoon van de natie

door Jan Schinkelshoek 
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Ach, het liberalisme van de VVD heeft 
altijd verschillende gezichten gehad. Tra-
ditiegetrouw het onderdak voor ‘zindelijke 
burgerheren’ (Vonhoff ), verruilde de partij 
onder Nijpels de conservatieve inslag voor 
het ‘Veronica-liberalisme’, om via Bolkestein 
weer in meer klassiek vaarwater terecht te 
komen — tot Dijkstal het sociaal-liberalisme 
in ere herstelde. Onder Van Aartsen is de 
partij vooral zoekende.

• • •
Wat de VVD ontbeert, is een kompas.Het 
liberalisme is principieel beginselloos. Het 
is een politieke theorie die niet meer dan 
randvoorwaarden voor het samenleven 
formuleert. Buitengewoon belangrijke 
voorwaarden, daar niet van. Zoals grond-
rechten, vrije verkiezingen, een gekozen 
parlement, een onafhankelijke rechter. Maar 
dat is de buitenkant. Over de binnenkant, 
over de inhoud heeft het liberalisme nooit zo 
veel te melden gehad. Het wil uitdrukkelijk 
neutraal zijn. In tegenstelling tot de chris-
ten-democratie en het socialisme kiest het 
vanuit zichzelf geen positie. Dat wordt aan 
de vrije keus van het zelfstandige individu, 
de burger, overgelaten.

Dat heeft iets bevrijdends. Zeker voor 
wie is opgevoed in een politieke richting die 
 permanent worstelde met de eigen ‘begin-
selen’. Maar die beginselloosheid, je kunt 
ook zeggen: dat opportunisme, blijkt ook 
nadelig te zijn. Het maakt je, om het bijbels 
te zeggen, vatbaar voor alle wind van leer. Je 
kunt zelfs in fundamentalistisch vaarwater 
verzeild raken, het verlichtingsfundamen-
talisme.

Die principiële liberale zwakte lees je af 
aan het nieuwe Liberaal Manifest. Met droge 
ogen kan de VVD-ideologie daarom bepleiten 
wat nog niet zo lang geleden hartgrondig 
werd verworpen. Daarom biedt de partij 
onderdak aan zowel Hans Wiegel als Ayaan 
Hirsi Ali. Wil de echte liberaal opstaan?

Maar daarom ook schiet het liberalisme 
principieel te kort om Nederland uit het 
moeras te trekken. In een tijd zonder morele 
vanzelfsprekendheden, in een samenleving 
zonder bezield verband, na de leegloop van 
de kerken en na het verval van het christen-
dom, is er iets meer nodig dat een neutrale 
formule om ‘de boel bij elkaar te houden’. 
Wie geen zedenmeester wil zijn, staat uit-
eindelijk met lege handen.

Wie dat in de VVD scherp zag, was oud-
fractievoorzitter Bolkestein. Maar zijn plei-
dooi voor eerherstel van christelijke waar-

den en normen heeft het binnen z’n eigen 
partij niet gered. Dat kon ook niet. Alsof hij 
aan een vegetariër vroeg om een kalfsbief-
stukje te verorberen.

• • •
Nee, met de VVD weet je niet waar je aan 
toe bent.

Met zo’n principieel beginselloze, on-
voorspelbare en zelfs onberekenbare partij 
valt met enig duwen en trekken nog wel 
te leven. Mits de liberale arrogantie wordt 
bedwongen.

Of moet de negentiende eeuw worden 
overgedaan? 

 

Wat de VVD  
ontbeert,  
is een kompas
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Het Liberaal Manifest ‘Om de vrijheid’ is 
behoorlijk radicaal. Ten eerste door het voor-
opstellen van artikel 1 (het gelijkheidsbegin-
sel en non-discriminatiebeginsel). “Het past 
totaal niet bij de naoorlogse traditie van het 
Nederlands liberalisme”, aldus Alfons Dölle, 
lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. 
Eerder past het bij het liberalisme van de 
19de eeuw, waarin het orthodoxe christen-
dom als achterlijk en achterhaald werd weg-
gezet. Een tweede radicaal punt is de sterke 
staatsrol op het terrein van het onderwijs. De 
gelijkheid van het individu moet desnoods 
met de staat samen worden bevochten op de 
maatschappelijke verbanden Ten derde is de 
draai richting directe democratie en per-
soonlijk leiderschap een opvallende breuk 
met het verleden. “Al men al verwijdert de 
VVD, of althans een stroming daarvan, zich 
met dit manifest van het CDA”, aldus Dölle in 
een korte reactie.

Dölle: “Het eerste wat vanuit staatkundig 
opzicht zeer opvalt, is het radicaal voor-
opstellen van artikel 1 van de Grondwet. 
Hieraan zijn in laatste instantie de vrijheid 
van onderwijs, vrijheid van vereniging en 
vergadering, vrijheid van godsdienst en in 
zekere zin ook de vrijheid van meningsui-
ting ondergeschikt. De huidige formulering 
van artikel 1 van de Grondwet (het gelijk-

heidsbeginsel) is in West- Europa al uniek en 
de vooropstelling ervan helemaal. Artikel 1 
is in zijn huidige formulering te danken aan 
het Amendement Bakker (Marcus Bakker 
CPN), het zo voorop stellen van het beginsel 
past eigenlijk vooral binnen radicaal linkse 
kringen. Dat verklaart ook de grommende 
reactie van Wiegel, zeker wanneer het gaat 
om de gevolgen voor artikel 2� van de grond-
wet.” 

• • •
“De zeer assertieve overheidsrol op het 
terrein van onderwijs is uitzonderlijk. Het 
manifest beschouwt deze taak als de op één 
na belangrijkste, direct na de kerntaken 
defensie en rechtspraak; zelfs de zorg voor 
sociale zekerheid krijgt een lagere prioriteit. 
Men wil artikel 2� wijzigen door bijzon-
dere scholen te onderschikken aan liberaal 
gecanoniseerde waarden. Zo is het verkon-
digen op scholen van bepaalde opvattingen 
over bijvoorbeeld euthanasie en het homo-
huwelijk niet toegestaan, omdat het niet zou 
passen binnen zo’n liberale waardencanon. 
Dat is niet de 20ste-eeuwse opvatting van 
vrijheid van onderwijs. De opvatting van de 

Liberaal Manifest [ 2 ]
Alfons Dölle: ‘De VVD verwijdert zich
met dit manifest van het cda’

door Jan Prij 

Secretaris cdv-redactie

En sinds wanneer  
is de staat  
van de mensen? 
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negentiende-eeuwse liberalen dat nationale 
scholen achterlijke religieuze orthodoxen 
(‘dompers’ en ‘sektariërs’) beschaving en 
verlichting moeten bijbrengen is weer 
helemaal terug. Het staat er nu natuurlijk 
allemaal anders, maar de liberalen zien 
andermaal het onderwijs als cultuurpolitiek 
instrument ten behoeve van vorming van 
de natie naar liberaal model. Het manifest 
ademt in deze zin een etatistische geest die 
zelfs wat Frans aandoet.”

• • •
Dölle: “Het derde belangrijke punt is de 
draai naar directe democratie die de VVD 
maakt. Dit in tegenstelling tot het verleden 
toen het zich daar juist fel tegen keerde. 
Het manifest pleit voor gekozen forma-
teur, sterke gekozen burgemeester, grote 
afslanking van volksvertegenwoordigende 
organen en gemeentelijke opschaling. Ook 
dat zijn opvallende wendingen die de VVD  
verder weg van ons brengt. Zij doet dat 
onder het motto dat de staat een autoriteits-
volle staat moet zijn.  Het manifest bekent 
zich indirect tot het beginsel van een sterk 
persoonlijk leiderschap naar Angelsaksisch 
voorbeeld en een tweeblokkensysteem. De 
invoering daarvan wordt niet met zo veel 
woorden nagestreefd. Invoering daarvan is 
wél de consequentie van doorvoering van 
het liberaal manifest. Hiermee zou het in één 
klap D66 overbodig maken.”

• • •
“De opmerkelijke voorstellen van de VVD 
lijken — historisch gezien — de derde keer 
dat een politieke partij tracht het politie-
ke systeem open te breken met behulp 
van de trukendoos van de staatkundige 
vernieuwing. Bij de eerste poging in 1945, 
1946 was er het streven tot een doorbraak 
in de bestaande politieke verhoudingen te 
komen door de vorming van de PvdA als 
groot progressief blok. Dit was mede gericht 
tegen de confessionele politiek omdat deze 

doctrinair, 19de-eeuws en achterhaald zou 
zijn. Deze poging strandde op verzet van de 
kerken en de zuilen. 

De tweede poging kwam twintig jaar 
daarna met Van Mierlo en vervolgens de 
oprichting van Nieuw Links. De vorming van 
een linkervleugel zou het politiek landschap 
splitsen in een progressief en een conserva-
tief deel. Ook deze pogingen, die gepaard 
gingen met de agenda van bestuurlijke 
vernieuwing, strandden in 198� bij de laatste 
algehele grondwetsherziening, omdat ook 
de VVD er niets voor voelde.

Deze derde poging komt nu opvallend 
genoeg vanuit de VVD (Van Aartsen, Hooger-
vorst en in mindere mate Kamp) . De staat 
moet worden teruggegeven aan de burgers 
signaleert het manifest (in navolging van 
Fortuyn, zie ook Wilders in zijn recente 
pamflet). Alsof de staat en de samenleving 
uiteindelijk ergens kunnen samenvallen… 
En sinds wanneer is de staat van de mensen?

We zien nu bij de VVD een wending naar 
directe democratie, in plaats van verster-
king van de representatieve democratie en 
belangrijke maatschappelijke instituties. 
De nadruk op de vorming van veel grote 
gemeenten tegenover ons principe van 
nabijbestuur en een veel scherper accent 
op de leider. Men wil de leiderschapscul-
tuur uit de marktsector overplanten naar de 
publieke sector, waardoor ook het ideaal van 
de participerende burger verder op afstand 
komt.”

“Al met al verwijdert de VVD zich met dit 
manifest van het CDA. Het is tekenend dat 
er nauwelijks anders dan negatief wordt 
gesproken over de maatschappelijke verban-
den. Als je artikel 1 zo vooropstelt en negatief 
bent over de maatschappelijke verbanden 
dan kun je het heil alleen van de staat ver-
wachten.”




