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w. J. BEEK 

Links én liberaal? 

Met de trein reed ik terug uit Ham

burg, terwijl de partij zijn congres 
hield, waarin het nieuwe visite
kaarge 'Iinks- of radicaal-liberaal' 
werd besproken. 

Hamburg, met zijn geschiedenis in 
de Hanze is een liberale stad. De 
kwaliteit van het leven is er groot 
en de diensten zijn er duur. Zijn 
links-liberale signatuur is te vinden 
in het onderwijs, de bibliotheken, 
de musea, de gezondheidszorg en 
de stadsplanning. R ech ts-liberaal is 
de onaantastbaarheid van de bank
gebouwen en de handelshuizen, als 
ook de regalia te midden waarvan 
het stadsbestuur een autocratische 
indruk ves tigt. Er is geen verval. De 
stij l van de behuizing en de kleding 
is individualistisch, binnen een wij

de tolerantie in normbesef. 
Daar rondlopen, brengt het besef 
dat een liberale stad wordt gemaakt 
door een leefhouding van indivi
duen die onuitgesproken iets delen: 
de durf om te kunnen relativeren, 
zonder normvervaging. Er heerst 
geen betweterigheid. Thomas 
Mann zou er vinden wat hij van 
l'Jestuurders verwachtte: zakelijk
heid, regel en fatsoen. 
Liberaal te heten, blijkt meer een 
zaak te zijn geworden van nestgeur 
en levensstijl dan van politieke 

principes. Wat eens een doctrine 

geur: de behoefte maatschappelijke 

verstarringen op te ruimen (ook 
0 '66 zelf, indien nodig) en het ver
langen meer direct werkende de
mocratische processen te bewerk

stelligen. De wens om aan onze 

voorstellen prijskaartjes te wi llen 
hangen was zelfs een klassiek libera
le karaktertrek. De portemonnaie 

speelde bij de oude liberale huisva
ders een grote rol. Ze waren dan 
ook eerder voor het invoeren van 
algemeen kiesrecht dan van bij
standsuitkeringen. {De laa tste wer
den zelfs door de Manchester libe
ralen afgewezen toen conservatieve 
leiders ze voorstelden. ) De neiging 
het oor sterk te la ten hangen naar 
de socialisten is ook liberaal. Met 
hen delen we één credo: 'de over
tuiging dat de mens redelijk en 
rechtvaardig kan handelen maakt 
democra tie mogelijk, zijn neiging 
daarvan af te wijken maakt demo
cra tie noodzakelijk (Niebuhr)' . Het 
jonge 0 '66 maakte daarvan een 
vitale, totale democratie, zonder in
perkingen. De socialistische heil
staatidee en het liberale besef van 
erfzonde bleken hand in hand te 

gaan, ook in het redelijke maar 
vaak niet zo rationele 0 '66. Zo be
schouwd was het ontstaan van de 
partij een wat late erkenning van 
het feit dat de slang ech t heeft ge
sproken. Laten we dit de periode 
Van Mierlo noemen. Hij bleef die 
nestgeur trouw, zoals bleek uit zijn 
laatste puike debat met de kamer 

was, werd meer en meer een libera- over de kernbewapening. 
Ie houding, die eerder herkenbaar 

is aan hoe zaken worden aangepakt De periode Terlouw luidde onge
dan aan wat er wordt aangepakt. merkt verandering in . Nog wel 

werd vastgehouden aan de utopisch 
0'66 begon met een liberale nes t- liberale opvatting dat alle mensen 

door redeneren kunnen worden 

overtuigd én dat ook willen. Nieuw 

was echter de gedachte dat de voor
naamste rol van de overheid is de 
zwakken in de samenleving te be

schermen. Dat is geen liberaal erf

goed, dat juist geen hiëra rchie van 
maatschappelijke deugden kent. 
Solidariteit bestaat in de liberale 

visie, maar heeft geen primaat. M et 
dit nieuwe uitgangspunt verander
de in het partijdenken de verhou
ding tussen burger en overheid. 
Partijprogramma's benadrukten 
minder de crea tieve werking van 
het democratisch proces zoals in het 

begin en meer de taken die de over
heid op zich zou moeten nemen. 
Da t spoorde met de maatscha ppe
lijke tendens: 'de samenleving on
dersteunt een actief, het nationaal 
inkomen verdelend en steeds tot in
terventie bereid zijnd staa tsgezag 

U. Q Wilson)' . 
Da t is een anti-liberale levenshou
ding. De liberale vooronderstelling 
dat perfect is aan te geven wa t wél 
en wat niet de overheidszorg toe
valt, is in 0 '66 verlaten. Hoe de ver
deling tussen de politieke en niet
politieke sferen er uit zou moeten 
zien, is dan ook niet meer ter dis
cussie geweest. 

Zo gaan we de derde periode in met 
twee modieuze kenmerken. Uit de 
eerste tijd , het geloof in redelijk
heid, maar niet zozeer in ra tiona
liteit ('er zijn geen neutrale vragen 
en geen waardevrije antwoorden'; 
'onze samenleving behoeft meer 
hart' ). Uit de tweede periode, een 

positief geloof in wat het staatsge
zag op basis van het solidariteits
principe vermag. De behoefte om 



te scoren, na vijftien jaren, is aan 

deze herwaardering van het minis

teriële gezag niet vreemd geweest. 

We moeten oppassen dat dit niet 
tot een derde modieuze trek gaat 
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leiden: de behoefte aan instant-be

diening en het verlies aan maat, af

weging en relativiteitszin dat daar

mee samengaat. Daar aangekomen 
zou de nestgeur die van 'nieuw 

links' zijn geworden, en zeker niet 

liberaal zijn. 

augustus 1983 
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