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Progressief liberalisme 
De negentiende-eeuwse wortels van D66 
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In een vraaggesprek met NRC Handelsblad stelde D66-voorman Thom de Graaf o~ 
langs dat het progressief liberalisme een politieke traditie is om te koesteren. In poli
tieke partijen als D66 en de honderd jaar geleden opgerichte Vrijzinnige Democra
tische Bond (VDB) komt deze traditie het beste tot haar recht, zo meent hij. Een mas
sapartij zal zij daarmee niet snel worden. 
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politieke discussie als het meest opvallende 

de sociaal-democratie zijn voor De Graaf de meest in het oog sprin
gende overeenkomsten tussen de beide vertegenwoordigers van 
het progressief liberale gedachtegoed. Wat de electorale aantrek
kelijkheid betreft gelooft De Graaf dat de progressief-liberalen 
voorlopig geen grote massapartij zullen worden. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat het met name kiezers uit de 'middenklasse 
en de intellectuele bovenlaag' zich tot de VDB en D66 aangetrok
ken voelen, omdat zij 'geen neiging tot strakke partijdiscipline en 
machtsdenken' hebben. 'Zij geloven in redelijkheid en de overtui
gingskracht van argumenten in het debat', aldus De Graaf, die 
met deze uitspraken lijkt te berusten in het feit dat zijn partij de 
komende verkiezingen waarschijnlijk opnieuw zetels zal verliezen. 

De kiezer die zich niet voelt aangesproken door deze typische D66-
nuance, zo lijkt De Graaf te willen zeggen, heeft behoefte aan 
absolute helderheid, waarvoor een duidelijk profiel is gewenst. Of 
CDA, PvdA ofWD dit bieden, is de vraag. In ieder geval ademen 
deze partijen een sfeer van herkenbaarheid waarmee zij elk een 
flink percentage van het electoraat aan zich weten te binden. Niet 
zelden met retoriek omkleed, doen zij een appèl op de persoonlijke 
leefsfeer van de kiezer. Zo trekt het CDA de kiezer die zich zorgen 
maakt over de teloorgang van christelijke waarden, is de PvdA er 
voor de laaggeschoolde werknemer en is de WD van oudsher aan
trekkelijk voor succesvolle ondernemers. 
De speerpunten van D66 daarentegen laten zich maar moeilijk rij
men met het persoonlijk belang van de kiezer. Discussies over 
staatsrechtelijke vernieuwing worden vaak afgedaan als té ab
stract, gezeur in de marge en niet ter zake. Electoraal-strategisch 
maakt het openstellen voor de pluriforme werkelijkheid een partij 
als D66 voor veel mensen onherkenbaar of 'vaag'. Immers, een ge
nuanceerd wereldbeeld gaat noodzakelijk ten koste van een dui
delijke, herkenbare profilering. Maar voor intellectuelen of mid
dengroepen is juist de hieruit voortvloeiende discussiecultuur van 
buitengewoon groot belang. Zo is bij de vrijzinnige liberaal elke 
zinnige discussie open, terwijl bij de christen, de socialist of de 
conservatief liberaal de uitkomst vaak bij voorbaat al vaststaat. 
Illustratief hiervoor waren recentelijk de discussies over de vraag 
of de monarchie wel of niet gedemocratiseerd zou moeten worden. 
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kenmerk van de liberale traditie: 'Tegenover de 
liberale denktraditie steken confessionelen en socialisten nogal 
povertjes af en 'de liberalen is vaak arrogantie verweten, omdat 
zij zichzelf graag als ''het denkend deel der natie" afficheerden, 
maar wie hun ongebreidelde activiteit en tomeloze energie gade
slaat, moet toegeven dat zij inderdaad intellectueel ver uittoren
den boven confessionelen en socialisten. Akkoord, de organisatie 
van een bureaucratisch partijapparaat met een gedisciplineerde 
en duidelijk afgebakende achterban was niet hun sterke kant, 
maar zoiets verdraagt zich ook niet met vrij waaiende, kritische 
geesten'. Of D66 sinds haar oprichting geheel aan deze profiel
schets heeft voldaan laat ik in het midden. Het is mijns inziens 
wel het vrijzinnig of progressief liberalisme dat De Graaf voor 
ogen heeft en koestert. 

Openbare ruimte 

Het Nederlandse liberalisme is een politiek-filosofische traditie 
die duidelijke vormen begon aan te nemen in de jaren dertig en, 
veertig van de negentiende eeuw. Voor die tijd was er nog nauwe
lijks sprake van een openbare of publieke ruimte. Elke vorm VaJli 

kritiek werd in de kie~ gesmoord door koning en burgerij. Pas in 
de jaren dertig en veertig begint zich een voorzichtige vorm van 
kritiek afte tekenen die voortkomt uit een onder de burgerij breed 
gedragen onvrede met het beleid van koning Willem 13, die volgens 
haar niet in staat was gebleken om de economische en politieke 
malaise het hoofd te bieden waarin Nederland zich bevond na de 
afscheiding van de Belgen in 1830. Sterker nog: de falende koning 
maakte de problemen alleen maar groter. Door deze omstandighe
den werd de roep om een structurele grondwetswijziging door libe
ralen als Thorbecke luider; van een echte politieke oppositie was 
echter nog nauwelijks sprake. In de periode tussen 1840 en 1848 
veranderde er op dat punt weinig, maar het revolutionaire kli
maat elders in Europa noopte koning Willem 11 ertoe om tegemoet 
te komen aan de liberale wens tot wijziging van de grondwet. In 
één nacht, zo wil het beroemde verhaal, werd de koning een libe
raal in hart en nieren4. 

Het Nederlandse liberalisme was omstreeks 1840 vooral een alge
mene levenshouding of een mentaliteit. Het was een streven naar 
intellectuele vrijheid van het individu met een sterke behoefte aan 
beweging en vernieuwing; het was bovenal een reactie op het star-
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re Nederland van de jaren dertigfi· Velen voelden zich hierdoor 
aangetrokken, onder wie intellectuelen, katholieken, protestanten 
en ondernemers. Volgens de historicus R. Aerts gaf met name het 
in 1837 opgerichte liberale tijdschrift De Gids een stem aan dit 
'mentale liberalisme'. Als verzamelplaats voor liberale ideeën bood 
De Gids ruimte voor het ventileren van allerlei vormen van vrij
zinnigheid. Het tijdschrift 'impliceerde een vrij, wetenschappelijk 
onderzoek van de waarheid'. In een tijd van sociaal-economische 
armoede werd er in dit blad veel geschreven over 'de lessen der 
staathuishoudkunde'. Pas later in de jaren veertig werden ook 
staatkundige en politieke vraagstukken bediscussieerd6. 

Ofschoon men spreekt van een 'doctrinair liberalisme', hebben de
ze liberalen aanvankelijk niet de bedoeling gehad om van het libe
ralisme een denksysteem of een partij te maken. Stelselzucht of 
partijvorming hadden een negatieve connotatie en werden vrijwel 
direct geassocieerd met 'onnationaal sektarisme'7. Zij stonden het 
belangrijke burgerideaal van het dienen van het nationaal of alge
meen belang in de weg en daar ging het de liberalen vooral om. Zij 
beschouwden zichzelf als de natuurlijke kern van de natie en wa
ren ervan overtuigd dat zij daarom de behartigers waren van het 
nationaal belang. Wanneer een individu zich geheel zelfstandig 
zou ontwikkelen tot een mondige en verantwoordelijke burger zou 
het algemeen belang daarmee vanzelf zijn gediend, zo was een al
gemeen geaccepteerde gedachte. 
Een sterk ontwikkeld tijdbesef vormde mijns inziens de basis van 
dat liberale gedachtegoed. Want in tegenstelling tot de achttiende
eeuwse Verlichters, die vooral universalistisch en kosmopolitisch 
waren georiënteerd, richtten de Nederland-

de moed niet zou opgeven, deed men daarbij met grote regelmaat 
een beroep op het roemrijke vaderlandse verleden. De negentien
de-eeuwse Nederlandse burger werd veelvuldig geconfronteerd 
met de 'winners'-mentaliteit van de Gouden Eeuw10. 

Het liberale debat 

Toen de liberale beginselen (constitutionele monarchie, scheiding 
der machten, vrijheid van vereniging, van meningsuiting, van on
derwijs en van godsdienst) eenmaal in de grondwet van 1848 wa
ren verankerd, moesten zij volgens Thorbecke nog wel 'nationale 
kracht' wordenll. Met name werden bestaande tijdschriften en ge
nootschappen aangewend om de burger te wijzen op zijn burger
plichten. Bovendien kwamen er in de jaren vijftig talrijke rederij
kerskamers en debating societies om het verworven burgerrecht 
van meningsvrijheid in de politiek te stimuleren. Burgers werden 
hier getraind in uiterlijke welsprekendheid én in het debat. Het 
ging erom dat de burger binnen deze verenigingen leerde om op 
een fatsoenlijke wijze te discussiëren, dat is op een zakelijke, juri
dische of parlementaire wijze, zónder retoriek, particuliere emoties 
of naijver. Populisme was eveneens uit den boze. Volgens de histo
rici I. de Haan en H. te Velde domineerde onder vrijwel alle Ne
derlandse liberalen de jurist en was er derhalve geen sprake van 
een volkstribuun: '[Liberalen 1 werden wel gekarakteriseerd als be
trekkelijk "linkse" figuren, met een zacht of zelfs onaangenaam 
stemgeluid dat de grote schare en zelfs het parlement niet wist te 
boeien' en 'Thorbecke sprak "gelijk men gewoon is in het boudoir 

van een zwakke kraamvrouw te doen"12. 
se negentiende-eeuwse liberalen zich met 
name op de eigen tijd en het eigen volk. Het 
Nederlandse volk en zijn cultuur beschouw
den zij als een organisch geheel dat eigen 
vormen diende te ontwikkelen die pasten bij 
de eigen tijd8. Men stond dus open voor nieu
we ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de we
tenschappen, en stond kritisch tegenover 
tradities. Sommige radicale liberalen trok
ken zelfs het christelijk geloof in twijfel. Dit 
was voor het merendeel van de overwegend 
protestantse liberalen een onacceptabele ge
dachte. Wel stond men over het algemeen 
uiterst sceptisch tegenover de grote metafy
sische denksystemen die elders in Europa, 
vooral in Duitsland, werden ontwikkeld. 

, Gedisciplineerde 
afgebakende 

achterban 

De grondwet van Thorbecke was een nieuwe 
aanzet tot een objectieve staatsstructuur. 

en Dit betekende dat het doctrinair liberalisme 
altijd in het teken moest staan van het alge
meen belang, dus los van provincialisme, 
cliëntelisme en familiebanden. De liberalen 

verdraagt zich ook 
niet met 

waren van mening dat machtsuitoefening 
pas legitiem was indien zij voldeed aan de 
volgende twee normen. Zij diende in de eer-
ste plaats de toets van controle te kunnen 
doorstaan, van de uitslag waarvan een ieder 
kennis zou moeten kunnen nemen. Vervol-vrij waaiende~ 

kritische geesten~ gens verkreeg ze haar rechtvaardiging in 
het publieke debat, waarin geen ruimte zou 
mogen zijn voor het verdedigen van particu-

Men richtte zich dus op het heden en ging ervan uit dat er sprake 
was van vooruitgang indien de volwaardig ontwikkelde burger 
zijn lot in eigen handen zou nemen en zijn verworven vrijheden 
dienstbaar zou maken aan de nationale gemeenschap. In het kort 
vormde deze dynamische conceptie van de Nederlandse samenle
ving toentertijd hét liberale programma. 
Maar om dit hooggestemde liberale programma te verwezenlijken 
moest allereerst worden afgerekend met de slappe, slaapverwek
kende, passieve 'Jan Salie'-mentaliteit, die het Nederlandse volk 
volgens vele liberalen al enige tijd teisterde9. In een tijd van 
wetenschappelijke vooruitgang en een daardoor toenemend ver
trouwen in een betere toekomst bleef Nederland ver achter bij de 
grote omringende landen die er wél in slaagden om aansluiting te 
vinden bij de tijdgeest. Daarom verlangden de liberalen meer 
inzet van hun medeburgers om de economische, politieke en cul
turele impasse te doorbreken. Om ervoor te zorgen dat de burger 
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liere belangen13. 
Van de burger werd dan ook verwacht dat hij de maatschappelij
ke werkelijkheid op een haast wetenschappelijke wijze benaderde. 
Zo werd er onder andere veelvuldig gebruik gemaakt van statisti
sche gegevens om het argument in het debat op een wetenschap
pelijk verantwoorde manier te onderbouwen. Het was dan ook een 
tijd van wetenschappelijke vooruitgang waardoor het gezag van 
'onloochenbare feiten' toenam. 
Onder aanvoering van Thorbecke streefde een groep radicale libe
ralen vanaf 1848 naar staatkundige en economische vernieu
wing14 en men vond dat een wetenschappelijke benadering van de 
burger deze liberale doelstellingen diende. Het gevolg was echter 
dat er binnen de debating societies vaak op een hoog en ingewik
keld abstractieniveau allerlei typisch liberale thema's werden 
aangesneden en werden bediscusieerd. Degene die zich niet aca
demisch had gevormd, zoals bijvoorbeeld een bloembollenhande
laar, maar die wél vrije toegang had, werd en vóelde zich hierdoor 
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buitengesloten15. De liberalen vormden destijds dan ook een betrek

kelijk kleine, homogene en gesloten bovenlaag van goed opgeleide, 

welgestelde burgers die weinig voeling hadden met de wensen en 
grieven van het 'gewone volk'. Volgens De Haan en Te Velde was het 
liberalisme meer een politiek voor koks dan voor de gasten 16. Pas in 

het laatste kwart van de eeuw zou hier verandering in komen en 

werden de gasten, mede onder invloed van de liberale politieke ver
richtingen, een doorslaggevende factor in het politieke spel. 

Polarisatie 

Een belangrijk probleem van het liberalisme toentertijd was het 

feit dat de liberale (politieke) debatten in beschaafde trant niet 

altijd de verwachte uitkomst hadden. Liberalen waren namelijk 
de mening toegedaan dat meningsverschillen binnen de politiek 

gezond zijn, mits er uiteindelijk toch een zekere overeenstemming 

zou ontstaan op basis van de liberale beginselen. Want de natio

nale eenheid ging boven alles. Dat dit slechts een illusie was bleek 

vooral in de jaren zeventig en tachtig. De sociale onrust, veroor

zaakt door marktonvolkomenheden en de sociale protesten daar

tegen17, verhardde de politieke standpunten aanzienlijk en luidde 

een lange periode van polarisatie in. Politieke vraagstukken als 

staatkundige vernieuwing en het ontwikkelen van een kapitalisti

sche markteconomie, die vanaf 1848 de politieke agenda hadden 

bepaald, maakten onder invloed van de sociale misstanden plaats 

voor de prangende vraag óf en zo ja hóe de overheid in de samen

leving moest ingrijpen. Voordien waren vrijwel alle liberalen van 

mening dat overheidsingrijpen tot een minimum beperkt moest 

blijven. Alle hoop was immers gevestigd op de burger die zich, in 

's lands belang, in alle vrijheid kon ontplooien. Volgens de sociaal 

geëngageerde links- of progressief-liberalen van de jaren zeventig 
was deze zienswijze echter achterhaald en onverantwoord in een 

tijd van sociale misère18. Een ander liberaal dilemma dat leidde tot 

verdeeldheid vormde de kiesrechtkwestie. Moesten degenen die de 

meeste belasting betalen niet ook de meeste invloed uitoefenen? Of 

was een ruimer kiesrecht gewenst en eerlijker? Uiteindelijk kreeg 

in 1896 ongeveer de helft van de volwassen mannen die zich onder

scheidden door 'welstand en geschiktheid' stemrecht19. Begin twin

tigste eeuw werd het kiesrecht verder uitgebreid. 

De strijd om het electoraat 

De jaren tachtig en negentig zagen het begin van partijvorming én 

de strijd om het electoraat. Om een achterban van christenen en 

werklieden te mobiliseren, moesten zowel confessionelen als socia

listen de oude liberale fatsoensnormen ver overschrijden. Niet 

alleen de thematiek (sociale onrust), maar ook de stijl en het fysie
ke karakter van politiek bedrijven veranderden aanzienlijk. Het 

met retoriek overladen 'bezielende' en 'gevoelvolle' optreden van 

socialistische leiders als Domela Nieuwenhuis en Troelstra vond 
niet langer plaats in de 'salons' maar op straat en werd door hun 

achterban als 'echt' ervaren20. Ook de liberalen pasten zich aan bij 

de nieuwe politieke situatie en stichtten in 1885 hun eigen partij: 

de Liberale Unie. Deze zou uiteindelijk vanaf 1901 concurrentie 

krijgen van de al eerder genoemde Vrijzinnige Democratische 

Bond en tenslotte pas in 1906 van de Vrije Liberalen21, de conser

vatief-liberale voorlopers van de VVD. In tegenstelling tot de con

fessionele en socialistische beginselpartijen was het voor de libe

ralen uiterst moeilijk om een vaste achterban te mobiliseren die 

groot genoeg was om politiek effectief te kunnen zijn. De tijd dat 
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politiek louter gemaakt werd door een betrekkelijk kleine en 
gesloten sociale bovenlaag leek definitief voorbij. De twintigste

eeuwse verzuilde samenleving verergerde de situatie van de libe

ralen. Een eigen liberale zuil bleek niet levensvatbaar en de libe
ralen moesten het keer op keer afleggen tegen de 'organisatie

koorts van de protestanten, katholieken en socialisten'22. Na de 

Tweede Wereldoorlog zien we dan ook dat de progressief-liberalen 

zich aansluiten bij de PvdA, een grote volkspartij. 
D66, de andere en latere vertegenwoordiger van het progressief

liberale gedachtegoed, kent een geheel andere geschiedenis. Of

schoon zij zich regelmatig heeft afgevraagd of er voor haar nog wel 
een leven is binnen het politieke bestel, die sinds het einde van de 

negentiende eeuw vrijwel onveranderd is gebleven, wist zij uitein

delijk toch een vaste plek te verwerven als 'bruggenbouwer'. Geïn
spireerd door de 'fatsoenlijke stijl' en de vernieuwingsdrang van 

Thorbecke en de zijnen, stelt D66 zich open voor de politieke prak

tijk, die momenteel 'sociaal-liberaal' gekleurd is. Al zeven jaar lang 

slaagt D66 erin om de twee uitersten in het politieke spectrum (so

cialisten en conservatief-liberalen) in de regering bij elkaar te hou

den. Strategisch denkend probeert D66 binnen de benauwde gren

zen die de beide machtige coalitiepartners PvdA en VVD aange

ven, de Nederlandse samenleving te democratiseren. De laatste 

tijd lukt dat heel aardig. Er is slechts één probleem. De kiezer her

kent vooral degenen die elkaar op de brug tegemoet komen en 

elkaar de hand reiken! • 
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