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Boeken 

Oude wijn in nieuwe zakken 

De weinig omvangrijke geschiedschrijving van het 
Nederlandse liberalisme is onlangs met een tweetal 
bijdragen verrijkt. Het betreft de dissertatie van M.F. 
Westers, een biografie van de liberale politicus Stikker, 
en een boek dat een drietal medewerkers van het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
(DNPP) schreef over en in opdracht van de dit jaar 
jubilerende VVD. 

De biografie van Stikker concentreert zich op de 
periode dat deze politicus actief was, eerst in de Partij 
van de Vrijheid (PvdV) en later in de VVD : de jaren 
1945-1952. Het jubileumboek besteedt uiteraard aan
dacht aan de gehele geschiedenis van de VVD. Het 
gedeelte dat betrekking heeft op de voor het Neder
landse liberalisme moeilijke en roerige jaren waarin 
Oud en Stikker beiden een hoofdrol speelden, is echter 
het meest interessant. Dubbel interessant is het beide 
boeken te vergelijken op het punt van de beschrijving 
van dittijdvak. 

Een dergelijke vergelijking valt onmiskenbaar in het 
voordeel van het jubileumboek uit. Westers' proef
schrift is om te beginnen geschreven in een uiterst 
knarsend en houterig Nederlands dat bij lezing het 
glazuur van je kiezen doet barsten . Erger nog is dat 
Westers meerwoorden nodig heef tom mindersubstan
tieeistevertellen dan zijn collega'svan het DNPP. Waar 
Westers eindeloos verhaalt van de kabinetsformaties 
van 1948 en 1951, zaken die al (en dan beter) door 
anderen zijn beschreven, doet het drietal van het DNPP 
hetzelfde onderwerp af in enkele zinnen, maar be
steedt hier wél aandacht aan een nog nauwelijks door 
anderen (inclusief Westers) behandeld onderwerp: de 
organisatiestructlJur van de voor- en na-oorlogse vri j
zinnige partijen en het effect daarvan op het reilen en 
zeilen van die partijen. 

Splitsing en fusies 

De direct naoorlogse periode van de geschiedenis van 
de Nederlandse liberale partijen staat in het teken van 
verandering, fusie en splitsing. Deels is het een bekend 
verhaal, dat echter met name in Westers' dissertatie 
gedetailleerd wordt weergegeven. 

De links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond 
(VDB) verdween in de euforie van de doorbraak en 
ging metSDAPen CDU op in de PvdA. De exponent van 
het conservatieve liberalisme, de Liberale Staatspartij 
(LSP), voor 1938 Vrijheidsbond geheten, kwam - niet 
zonder interne strubbelingen overigens - na de oorlog 
terug in de gedaante van de PvdV. Enkele ontevreden 
vrijzinnig-democraten sloten zich hierbij aan . Op ini-

tiatief van de enigszins progressieve Bond van Jonge 
Liberalen (BJL) werd vervolgens een nieuwe, minder 
duffe figuur, Stikker, uitgenodigd om het leiderschap 
van de PvdV op zich te nemen. Een echt succes werd de 
PvdV niet (zes zetels in 1946). Enerzijds was de 'tijd
geest' het (conservatief-)Iiberalisme niet gunstig ge
zind, anderzijds bestonden binnen de PvdV spannin
gen tussen de (relatief) progressieve vleugel (Stikker + 
BJL) en de behoudende oud-LSP-ers en dan met name 
de ultra-conservatieve afdeling Amsterdam. 

Ook de oud-vrijzinnig-democraten in de PvdA had
den hetevenwel nietgemakkelijk. De PvdA ging name
lijk steeds meerop deoude SDAP lijken, watgeletop de 
kwantitatieve verhoudingen in de nieuwe partij niet zo 
vreemd was. De meeste voormalige vrijzinnig-demo
craten schikten zich echter. Dat laatste deed ex-VDB
voorman Oud niet. Na enkele aanvaringen met de 
politieke leiding van de PvdA (typerend genoeg hoorde 
Oud daar zelf niet bij), besloot hij tot onderhandelin
gen met de PvdV over de vorming van een nieuwe 
vrijzinnige partij . 

Met eigenlijk als enige troef zijn eigen naam en faam 
- het aantal medestanders van Oud in de PvdA bleef 
beperkt - slaagde Oud er vervolgens in, door een 
meesterlïjke tactiek, zich een krachtige positie in de 
onderhandelingen met de PvdV te verwerven. Pas toen 
deze onderhandelingspositie verzekerd was, verliet hij 
de PvdA. In januari 1948werd daarop de PvdVomgezet 
in de VVD, waartoe de groep-Oud onmiddellijk toe
trad . 

Oud en Stikker 

Uit beide boeken blijkt dat het de progressieve vleugel 
van de PvdV onder aanvoering van Stikker was, die er 
naar streefde dat de groep-Oud zich bij hen zou 
aansluiten . Bij vele oud-LSP-ers gold Oud als gevaar
lijk links! Het succes van dit streven van Stikker c.s. 
betekende dat de jonge VVD twee kapiteins kreeg: 
Oud en Stikker. Dat kon nietgoed gaan en datging ook 
niet goed. Ook dat is een bekend verhaal, dat alweer 
door Westers minutieus wordt uitgesponnen. 

De in liberale kring uiterst moeilijk liggende soeve
reiniteitsoverdracht kreeg, nadat de VVD tot het eerste 
kabinet-Drees was toegetreden, toch haar steun. Om 
dit mogelijk te maken was echter het uiterste van de niet 
geringe manoeuvreerkunst van Oud gevergd. In ruil 
voor haar steun had de VVD bedongen dat Nieuw 
Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht zou blij 
ven. Daarmee was een tijdbom gelegd onder de Ne
derlands-Indonesische betrekkingen en ook onder de 
zetel van VVD-minister van Buitenlandse Zaken, 
Stikker. 

, 



De pragmaticus die Stikker bij uitstek was, toonde 
zich namelijk ontvankelijk voor de belangen van het 
Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië en deze belan
gen waren meer gediend met een goede verhouding 
tussen beide landen, en dus met een spoedige over
dracht van Nieuw Guinea aan Indonesië, dan met een 
krampachtig vasthouden aan dit laatste restje van de 
gordel van smaragd. Dit bracht Stikker in conflict met 
de VVD-kamerfractie onder leiding van Oud. Doorzijn 
grotere machtspositie en zijn tactische meesterschap 
wist Oud dit conflict gemakkelijk te winnen . Hierdoor 
was het lot van Stikker bezegeld en de alleenheer
schappij van Oud in de VVD gevestigd . 

Wie van beide heren de meeste sympathie (of de 
minste antipathie) verdient, is een moeilijke vraag. 
Anno 1988 is evident dat Stikker het inhoudelijke gelijk 
aan zijn kant had. Zo kan gemakkelijk de indruk 
ontstaan van een verlichten vooruitstrevend staatsman 
die het slachtoffer is geworden van een benepen con
servatieve en bovendien machtswellustige frac
tieleider. Aandachtige lezing van ·de biografie over 
Stikker noopt echter tot een genuanceerder oordeel. In 
de biografie komt Stikker- met name tussen de regels 
door-ook naarvoren als een ijdele en weinig principi
eel denkende en handelende man die daarenboven 
nog gemakzuchtig en tot weinig overleg bereid was. 

Oud daarentegen was in een aantal opzichten het 
tegendeel van Stikker: een vanuit abstracte (vaak juri
dische) beginselen opererende persoonlijkheid, con
scentieus tot het detail, zeer ijverig en met een groot 
gevoel voor de tactische kant van het politieke bedrijf. 
Op één punt leek Oud op zijn rivaal: ook hij was ijdel. 

Dan is er nog een punt dat in het voordeel van Oud 
pleit: Oud vertegenwoordigde inzake de kwestie
Nieuw Guinea veel meer de partijlijn en het partijpro
gramma dan Stikker. Dus ook op gronden ontleend 
aan een zuivere partij-politieke moraal komt Oud er btj 
nader inzien beter af dan Stikker. 

Het conflict Oud-Stikker vestigt verder de aandacht 
op een vraagstuk dat ook vandaag de dag nog - juist 
voor D66-ers - belangwekkend is. Uit het conflict komt 
de voormalige vrijzinnig-democraat Oud naar voren 
als representant van de conservatieve vleugel van de 
VVD en de ex-aanhanger van de LSP/PvdV Stikker als 
de exponent van de (kleine) progressieve vleugel. Op 
grond van hun partij-politieke verleden zou het omge
keerde meer voor de hand hebben gelegen. Twee 
vragen rijzen: één primairhistorischeen één dietegelij
kertijd historisch en actueel is . De historische vraag 
luidtin hoeverre de opvattingen van Oud, vooren na de 
oorlog, representatief genoemd kunnen worden voor 
het vrijzinnig-democratische gedachtengoed. De 
tweede vraag sluit daarop aan en heeft betrekking op 

hetkaraktervan de VVD: in hoeverre isde VVD ooit een 
liberale of zelfs een vrijzinnig-democratische partij 
geweest? Deze vraag loopt overigens als een rode 
draad door het jubileumboek heen. 

Oud en de vrijzinnig-democratie 

De vraag in hoeverre Oud een typische vrijzinnig
democraat was, wordt in het jubileumboek enkele 
malen impliciet gesteld. Zeer verhelderend bij het 
vinden van een antwoord daarop is in de eerste plaats 
deschetsdie in dat boek wordtgegevenvan devleugels 
diede VDB inde jaren '30kende. DuidelijkwasdatOud 
zich op de rechtervleugel van de Bond bevond. Deze 
rechtervleugel ondersteunde van harte de deelname 
van de VDB aan de kabinetten-Colijn II en 111. Van 
belang voor een beter begrip van de naoorlogse 
gebeurtenissen is ook de constatering dat Oud, althans 
in de VDB-top, betrekkelijk alleen stond. Zijn prestige 
was evenwel dusdanig groot dat dit zijn leiderschap 
lange tijd onaangetast liet. Pas zijn benoeming tot 
burgemeester van Rotterdam in 1938 maakte de weg 
vrij voor een vertegenwoordiger van de linkervleugel, 
Joekes (sr.). Het was dan ook onder leiding van deze 
Joekes dat de VDB zich na 1945 aansloot bij de PvdA. 

Deevolutie naar links dieveel vrijzinnig-democraten 
in en na de oorlog doormaakten, ging goeddeels aan 
Oud voorbij, zodat de kloof nog groter werd . Het is 
zonneklaar dat Oud alleen uit solidariteit met zijn 
partijgenoten de overstap naar de PvdA heeft willen 
maken; inhoudelijk en vooral gevoelsmatig had hij 
grote bedenkingen tegen de nieuwe partij . Het is heel 
waarschijnlijk dat de ongelukkige periode in de PvdA 
Oud gesterkt heeft in zijn behoudend geworden opvat
tingen. Als gevolg daarvan hoefde hij zich als 
(ex-)vrijzinnig-democraat in de conservatief-liberale 
VVD geen vreemde te voelen . 

Oude wijn in nieuwe zakken 

Door het gebruik van het adjectief 'conservatief-li
berale' is detweedevraag eigenlijk al beantwoord. Uit 
beide boeken blijkt namelijk dat de VVD in wezen 
weinig meer is dan de voortzetting van de Partij van de 
Vrijheid, dieop haar beurt weer een voortzetting van de 
vooroorlogse LSP (ofVrijheidsbond) was. 

Het bewijs hiervoor is drieërlei en wordt in ieder 
geval in het jubileumboek tot op zekere hoogte gele
verd . 

In de eerste plaats was er het kader van de VVD. Dat 
was in overwegende mate afkomstig uit de LSP of de 
BJL. Ter illustratie: de eerste VVD-kamerfractie telde 
acht leden. Daarvan hadden twee een vrijzinnig-de-
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mocratische achtergrond en zes een conservatief-li
berale. ln heteerstehoofdbestuurvan de VVDwarende 
oud-vrijzinnig-democraten beter vertegenwoordigd, 
maar dit was het resultaat van de onderhande
lingskunst van Oud bij de fusiebesprekingen en niet 
van de krachtsverhoudingen (althans in kwantitatieve 
zin) tussen de samenstellende delen van de VVD. In de 
besturen van kamercentrales en afdelingen waren de 
vrijzinnig-democraten veel slechteren vaak überhaupt 
niet vertegenwoordigd, domweg omdat er zo weinig 
tot de VVD toetraden. 

De meeste van de ± 6000 leden van de voormalige 
VOS bleven de PvdA trouw. Slechts ongeveer 300 
volgden Oud naar de VVDen onder hen bevonden zich 
nauwelijks prominenten. De ontwikkeling van het le
dental van de VVD in de jaren '50 geeft ook weinig 
aanleiding te veronderstellen dat in een later stadium 
de ex-VOS-ers alsnog switchten van PvdA naar VVD. 

In detweede plaats bleefde aanhang van de VVD tot 
1959 grosso modo beperkt tot het electoraat van de 
vooroorlogse Vrijheidsbond (met uitzondering van de 
verkiezingen van 1937 toen veel liberale kiezers NSS of 
Colijn stemden). Het lijkt erdus op dat ook het overgro
te deel van het VDB-kiezerskorps de PvdA prefereerde 
boven de WD. Een globale analyse van de voor- en 
naoorlogse verkiezingsuitslagen bevestigt deze stel
ling. Gelet op het per definitie gecompliceerde karak
ter van verschuivingen in de kiezersvoorkeur, moet 
deze gevolgtrekking onder enig voorbehoud worden 
gemaakt. 

Tenslotte kan worden gewezen op de inhoudelijke 
overeenkomst tussen LSP, PvdV en VVD. Niet alleen 
programmatisch stond de VVD dichter bij de PvdV en 
de LSP dan bij de VOS, ook - en dat is mijns inziens 
belangrijker - qua imago deed zij dat. Met name een 
virulent anti-socialisme kenmerkte en kenmerkt nog 
steeds zowel de VVD als haar geestelijke voorzaten, 
terwijl de VOS (en ook D66) veel positiever ten opzichte 
van de sociaal-democratie stonden en staan. Daar
naast ademden de drie conservatief-liberale groepe
ringen ook een soort deftige behoudzucht die de vrij
zinnig-democraten te enen male vreemd was. Dit defti
ge conservatisme werd vooral uitgedragen door fi
guren met een koloniale en/of militaire achtergrond. 
Velen met deze achtergrond bleken in de jaren '30 
vatbaar voor anti-democratische opvattingen en som
migen sloten zich zelfs aan bij rechts-autoritaire orga
nisaties als het Verbond voor Nationaal Herstel, het 
Nationaal Jongen Verbond of (in Nederlands-Indië) de 
Vaderlandsche Club. Na de oorlog belandden veel van 
deze deftige conservatieven bij de VVD, waar ze een 
niet onaanzienlijke invloed hadden op de sfeer binnen 
de partij. 

Typerend was in dat verband de discussie die in 
kringen van de PvdV losbrandde over de door Oud 
voorgestelde naam voor de nieuwe vrijzinnige een
heidspartij. Voor de aard van deze discussie is de 
volgende dialoog in de wandelgangen van het oprich
tingscongres van de VVD illustratief: 
'Zo, het kind is geboren'. 
'Ja, wat mij betreft had hetwoord Volkspartij achterwe
ge kunnen blijven'. 
'Ja, en wat mij betreft het woord Democratie ook!'. 

Het verbond van conservatieven, conservatief-li
beralen en enkele behoudende vrijzinnig-democraten 
dat de VVD tot 1959 was, vergrootte in dat jaar zijn 
werfkracht onder de kiezers aanzienlijk. De sterk anti
socialistische koers en toon van Oud wierp vruchten af. 
Onder het bezadigder leiderschap van Toxopeus en 
Geertsema kromp de VVD daarop weer tot een om
vang van 10% van het electoraat. Pas onder Wiegel en 
Nijpelswerd het succes van 1959 herhaald en zelfs ruim 
overtroffen. 

Naaraanleiding van de sterke groei van de VVD van 
de laatste 15 jaar is veel geschreven over de in de ogen 
van velen veranderde koers van deze partij. Het oude 
(echte) liberalisme zou overboord zijn gezet en zijn 
ingeruild voor een onversneden populistisch-conser
vatieve koers. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn 
geworden dat er wel iets in de VVD is veranderd, maar 
dat dat niet de inhoudelijke koers is. Zowel de oude als 
de nieuwe VVD kunnen inhoudelijk als conservatief
liberaal worden gekenschetst. Wat wél is veranderd 
aan de VVD is haar imago. De deftigheid heeft plaats
gemaaktvoorpopulisme. Hierdoor is de VVDvoorveel 
ontzuilde centrum-rechtse kiezers een aantrekkelijke 
keuze geworden. De VVD is kortom nooit veel meer 
geweest dan een gemoderniseerde Vrijheidsbond, die 
echter met succes haar stoffige imago heeft aangepast 
aan de veranderde omstandigheden. 

Meine Henk Klijnsma 
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