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Wie is de liberaalste 
van het land? 
Nederland wordt een tweestromenland. Dat is de conclusie die PvdA Tweede Kamerlid 
Diederik Samson onlangs trok in NRC Handelsblad op basis van een analyse van een 
groot aantal Kamerstemmingen in het afgelopen jaar. Zijn conclusie -fJOlitiek Nederland 
is verdeeld in een links en een rechts kamp- is echter te kort door de bocht. Los van de 
vraag of de klassieke links-rechts indeling nog bruikbaar is, wordt het poljtieke land
schap gevormd door meer componenten dan alleen het stemgedrag van Tweede 
Kamerfracties gedurende een jaar. Bovendien wordt dat gedrag niet exclusief bepaald 
door politiek-inhoudelijke overwegingen. 

DOOR ERIK DEES 

Anderen beweren dat de ideologische verschillen in Nederland verwaarloosbaar klein zijn gewor
den. Profilering langs ideologische lijnen zou niet meer van deze tijd zijn. Thom de Graaf liet enkele 
maanden geleden in NRC Handelsblad weten dat het tegenwoordig om verstandige beleidsmaatrege
len en goede bestuurders gaat. Naar mijn idee zijn er in Nederland, net als in de meeste andere 
Europese landen, al lange tijd en nog steeds enkele politiek-maatschàppelijke hoofdstromingen te 
onderscheiden: de sociaal-democratische, de liberale, de (christelijk-)conservatieve. In sommige lan
den bestaat 001< nog een sterke populistisch-reacti~naire stroming. Behalve op opvattingen over 
sociaal-economische thema's zijn deze stromingen ook gebaseerd op opvattingen ~ver de persoon
lijke levenssféer en de bestuurlijke verhoudingen. Elke stroming wordt gesteund door een bepaald 
volksdeel en hun -al dan niet politieke- vertegenwoordigers. 

Claims 
Een deel van de Nederlandse bevolking, de sociaal-democratische stroming, wenst een meer egali

taire samenleving. Het conservatieve volksdeel streeft naar het behoud van of zelfs een terugkeer 
naar traditionele patronen en verhoudingen, naar órdelijkheid en strikte gezagsverhoudingen. 
Liberalen propageren een geïndividualiseerde en geëmanCipeerde samenleving. Deze hoofdstromin
gen kunnen slechts ruw geschetst worden, omdat er steeds variaties in aangebracht worden. Ook 
worden stromingen vaak in mengvorm aangehangen. 
De afgelopen decennia hebben laten zien dat de omvang van de verschillende stromingen sterk kan . 
verschillen. Eind jaren zestig en in de jaren z'eventig was de sociaal-democratische stroming relatief 
sterk, in de jaren negentig de liberale. De laatste jaren lijkt het conservatisme sterker te worden. De 
stromingen kenmerken zich overigens ook door een bepaalde politiek-maatschappelijke cultuur, de 
wijze waarop politiek bedreven wordt en mensen zich gedragen. 
Politieke partijen zijn van oorsprong representanten van ideologische stromingen. Slechts enkele, 
waaronder D66, hebben daar in het verleden juist geen expliciete keuze in willen maken. Van enkele 
partijen is zeer duidelijk tot welke stroming ze behoren, zoals de SP en de SGP. Het CDA inmiddels 
ook; dat profileert zich steeds meer als conservatieve partij. Maar hoe z'it het met de overige partij
en? En meer in het bijzonder: welke partij kan zich liberaal noemen? 
Afgaande op recente uitspraken rekent een flink aantal partijen zich tegenwoordig tot de liberale 
stroming. Voor de WD is dat al sinds lange tijd. Ook D66 heeft zich in de jaren negentig tot het libe
ralisme bekend, zij het met de toevoeging 'sociaal'. De PvdA en zelfs GroenlinkS' hebben inmiddels 
ook een balletje opgegooid om hun gedachtegoed van het etiket 'liberaal' te voorzien. Binnen de 
PvdA voelt een deel van de leden wel wat voor het etiket sociaal-liberalisme (net als veel D66'ers), 
binnen Groenlinks voelen ~ommigen voor links-liberalisme. Om al die 'claims' op het liberalisme te 
beoordelen is het allereerst van belang vast te stellen waar die stroming voor staat. 

Pragmatisch 
Het liberalisme stelt zowel de zelfbeschikking en ontplooiingsvrijheid als de eigen verantwoorde

lijkheid van het individu centraal; stelt dat de voorkeuren en beslissingen van burgers in vrijheid tot 



, t , -------~ -

Idee. juli 2004 • Thema: Hoe sociaai is liberaal. pagina 23 

stand komen, zonder dogmatiek, paternalisme 
of groepsdrang; rèchtvaardigt elke uiting van 
individuele keuzes zolang die geen schade 
aan anderen berokkent; omarmt een grote 
maatschappelijke pluriformiteit als logische 
uitkomst van optimale keuzevrijheid ; verlangt 
een sterke en directe maatschappelijke, poli
tieke en economische participatie van alle bur~ 
gers op basis van hun individuele verantwoor~ 
delijkheidsbesef; gaat respectvol en 
ruimhartig om met degenen die niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien; 
richt zich niet op een bepaalde bevolkings~ of 
inkomensgroep. Het liberalisme biedt de basis 
voor ideeën over de persoonlijke levenssfeer, 
de maatschappelijke pluriformiteit, de 
bestuurlijke verhoudingen, het respect voor 
de riatuur en de betrokkenheid bij de wereld. 
Een van de grootste filosofen uit de geschiede~ 
nis, Immanuel Kant, koppelt vrijheid en ver~ 
antwoordelijkheid direct en onlosmakelijk aan 
elkaar. Optimale vrijheid kan alleen geëffectu~ 
eerd worden als eenieder zijn verantwoorde
lijkheden nakomt. Volgens Kants zg"n. 'catego~ 
risch imperatief wordt de vr,ijheid van het' 
individu beperkt wanneer de belangen van 
een ander erdoor geschaad worden. Kant gaat 
zelfs uit van een morele plicht van ieder indi~ 

vidu om betrokkenheid te tonen bij anderen. 
Bovendien benadrukt hij de rede als leidraad 
voor het menselijk handelen. " 

PvdA, Groenlinks en VVD 
De PvdA en Groenlinks lijken er dus wel 

wat voor te voelen om het sociaal~democrati~ 

sche etiket te verruilen voor een liberaal. De 
vraag is hoe geloofwaardig dat is. Zien zij 
bovenstaande opsomming -al is die dan een 
subjectieve weergave van het geheel aan libe~ . 
rale gedachten- werkelijk als leidraad voor 
hun denken en handelen? Kan .een partij die al 
een halve eeuw het woord 'arbeid' in de· naam 
draagt dan wel IS samengesteld uit o.a. voor~ 
mali ge communistische en socialistische par~ 

tijen en zich behalve groen ook 'links' noemt 
.de niet~k1assegebonden benadering van het 
liber.alisme omarmen? Beide wekken zo op 
zijn minst de indruk met name de belangen 
van de zwakkeren in de samenleving te willen 
dienen. Deze partijen hebben een sterke tradi~ 
tie in egalitaristisch en collectivistisch denken. 
Dat is niet verenigbaar met het liberale 
gedachtegoed dat uitgaat van het individu. 
Met name Groenlinks draagt de boodschap 
nog nadrukkelijk uit. Weliswaar heeft 
Groenlinks op het gebied van immateriële 
onderwerpen een liberaal profiel. Zolang deze 
partij echter nog gewoon te boek wil staan als 

'progressieve socialistische milièupartij' lijkt 
' links~liberaaJ' een holle frase . 
De PvdA, het moet gezegd, is al zo'n twintig 
jaar bezig zich los, te maken van haar sociaaÎ
democratische wortels. Met het vertrek van 
-Den Uyl en het aantreden van Wim Kok als 
politiek leider midden jaren tachtig koos de 
PvdA voor een opschUiving in de richting van 
een meer liberale koers. Met name 'op het soci~ 

aal ~economische vlak maakte de partij een 
grote ommezwaai. In de eerste helft van de 
jaren negentig bepleitte Kok een drastische 
versobering van de WAO. Vervolgens werden 
onder Paars inkomensdenivellering en de 24~ 
uurseconomie geaccepteerd en bleek Wouter 
Bos bij de formatiebesprekingen begin 2003 
miljardenbezuinigingen op de collectieve uit~ 

gaven te accepteren. Het concept~beginselpro~ 

gram ma van Wouter Bos en Ruud Koole vormt 
een bevestiging van deze ontwikkeling: Een 
vergelijking met het oude beginselprogramma 
uit 1977 laat zien dat alle socialistische ele
menten verdwenen zijn. Dit langdurige proces 
ging -en gaat nog steeds- gepaard met heftige 
interne discussies en opzeggingen van het 
partijlidmaatschap. Gezien de sterke come~ 
back in januari 2003 en de peilingen sinds~ 
dien lijkt de koerswijziging de PvdA geen 
windeieren te leggen. De toekomst moet uit
wijzen of deze ontwikkeling zich voortzet. 
De WD staat sinds jaar en dag bekend als 
liberale partij. De grondslagen van de partij 
wijzen dat ook uit: "de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie staat als liberale partij 
open voor een ieder die de overtuiging heeft, 
dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraag~ 

zaamheid, sociale gerechtigheid en gelijk~ 

waardigheid van alle mensen de fundamenten 
behoren te zijn van elke samenleving. De 
beginselen die uit deze overtuiging voortvloei
en, aanvaardt zij als grondslag voor haar poli~ 
tiek." 
De vraag is echter in hoeverre de WD de libe~ 
rale beginselen altijd volledig navolgt. De 
eigen staatssecretarissen Mark Rutte en 
Melanie Schultz riepen enige tijd geleden dat 
de WD naast veiligheid en financiën hoge pri
oriteit zou moeten geven aan sociaal-maat
schappelijke thema's als onderwijS en welZijn. 
Is het dan denkbaar dat een liberale partij der~ 

gelijke onderwerpen -en zeker onderwijs- ver~ 

waarloost? Het liberalisme richt zich toch juist 
op de maatschappij en is in zichzelf al soci~ 
aal? Of loopt die redenering bij de WD soms 
toch spaak? De opmerkingen van beide staats
secretarissen kwamen kort nadat verschillen~ 

de van hun partijgenoten, zoals Geert Wilders, 
Ayaan Hirsi Ali en Jozias van Aartsen op het 
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gebied van integratie en immigratie verschil
lende onliberale ideeën lanceerden. Zo hebben 
de VVD-woordvoerders zonder omhaal gezins-

. peeld op afschaffing van de vrijheid van 
onderwijs voor het islamitische volksdeel. Ook 
anderszins is openlijk blijk gegeven van een 
sterke distantie tot mensen met een islamiti
sche levensovertuiging. Hoezo vrijheid en 
gelijkwaardigheid? D~ze politici zouden de 
grondslagen van de eigen partij nog eens goed 
moeten doornemen. Op deze zeer belangrijke 
maatschappelijke kwesties neemt de WO een 
onversneden conservatief standpunt in. 
De WD heeft altijd, en passend binnen liberale , 
beginselen, zwaar de nadruk gelegd op econo
mische vrijheid en zelfstandig ondernemer
schap. Het verantwoordelijkheidsbesef met 
betrekking tot het milieu (ook liberaal!) als , 
keerZijde van economische bedrijvigheid heeft 
echter regelmatig te wensen overgelaten. Op 
gebieden als gelijkberechtiging, gewetensvrij
heid in ethische kwesties en vrijheid van 
meningsuiting heeft de ·partij zich in de regel 
goed van haar liberale taak gekweten. Directe 
politieke en maatschappelijke participatie is 
daarentegen weer een moeizaam dossier 
geweest. Ook-daarin heeft de WD conservatie
ve trekjes vert?ond. 

/ 
D66 

Het D66 partijcongres van november .1998 
stelde, onder invloed van de vernieuwingsbe
weging Opschudding, voor het eerst een ideo
logische richting vast: sociaal-liberaal. Er waren 
direct critici die ofwel vonden dat D66 zich 
niet ideologisch moest laten duiden ofwel dat 
de toevoeging 'sociaal' overbodig was; het libe
ralisme was volgens hen in zichzelf al sociaal. 
Het liberale gedachtegoed is door het congres 
vervolgens neergelegd in het document 
'Uitgangspunten van D66' en in de statuten van 
de partij. Met de Uitgangspunten zette de par
tij overigens een traditie voort die begon met 
Appèl 66 en vervolgens resulteerde in hoofd
stuk,O van het Beleidsprogramma. Deze docu
mentenbevatten al talrijke (sociaal-)liberale 
ideeën. Het congresbesluit uit 1998 moet dan 
ook meer gezien worden als een semantische 
verandering, niet als een inhoudelijke. 
Uitgaande van filosofen als Kant kan D66 zon
der meer als liberale partij word~n beschouwd. 
Het vrijheidsdenken, zowel in de persoonlijke 
als economische sfeer, is altijd een kernpunt 
geweest. Op het gebied van zelfbeschikking 
inzake ethische kwesties, gelijkberechtiging en 
politieke participatie cq. bestuurlijke vernieuw
ing heeft de partij zelfs een voortrekkersrol 
vervuld. Daarnaast heeft D66 een relatief 

zware nadruk op de rationele benadering van 
maatschappelijke vraagstukken gelegd. 
Economische vrijheid is voor D66 altijd van
zelfsprekend geweest. 
Ook de samenhang tussen vrijheid en verant
woordelijkheid was altijd uitgangspunt. In haar 
onlangs gepubliceerde Integratienota formu
leert D66 het als volgt: "D66 komt op voor de 
individuele vrijheid. Het gaat ons dan ook niet 
om de autonomie van de groep. Wij vinden dat 
de overheid moet optreden tegen groepsdwang 
en onderdrukking binnen de eigen etnische 
groep, religie of zelfs familie. Iedereen die in 
Nederland woont, heeft individuele vrijheids
rechten. Maar daarbij hoort ook de plicht de 
vrijheid van anderen te respecteren. [ ... 1 
Vrijheid gaat gepaard met het nemen van ver
antwoordelijkheid." 
Op sociaal-economisch en financieel terrein 
heeft D66 lange tijd haár standpunten bepaald 
op basis van een mix van sociaal-democrati
sche en liberale standpunten. De laatste jaren 
is de partij steeds meer op de liberale koers 
terecht gekomen. Enkele voorbeelden: versobe
ring van het stelsel van sociale zekerheid Incl. 
.strengere criteria voor de WAO, structurele 
beperking van het financieringstekort (verant
woordelijkheid jegens komende generaties) en 
tegelijkertijd handhavipg van een baSispakket 
aan sociale voorzieningen. Hierin staat D66 
echter niet alleen. De WD (en ook het CDA) 
volgen deze lijn. Zelfs de PvdA neigt in dezelf
de richting. 

Is D66 dan misschien de meest liberale partij 
van Nederland? Of eerder de meest pragmati
sche, sterk uitgaand van de maatschappelijke 
wind die waait? De partij was begin jaren 
zeventig nog bereid een progressief verbond te 
sluiten met de PvdA en de PPR, twee op het 
socialisme georiënteerde partijen. En lange tijd 
is beweerd dat ideologische etikettering niet 
des D66's was. Is de (sociaal-)liberale etikette-

. ring toevallig juist gekomen toen de invloed 
van het liberalisme als stroming in Nederland 
op haar hoogtepunt was?' 
AI sinds de oprichting heeft D66 zijn liberale 
gedachtegoed in verschillende documenten 
vastliggen. Een beginselprogramma à la dat 
van de WD of PvdA is nier nodig, de fundering 
is er al. Daar is in verschillende perioden 
inderdaad pragmatisch mee omgegaan, maar 
voor welke partij geldt dat niet? D66 hoeft 
helemaal niet weg te lopen voor haar gevarieer
de verleden. Liberalisme staat dichter bij prag
matisme dan bij conservatisme of socialisme. 

De auteur is coördinator Kenniscentrum D66 


