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Hoe sociaal is liberaal?' 
Ter gelegenheid van de overdracht van het archief-Vonhoff organiseerde het Nationaal Archief 18 
mei jl. een symposium met de titel "Nederland op weg naar een liberale partij". Het Nationaal 
Archief stelt in de aankondiging van dit symposium, dat de verwezenlijking van het liberale 
gedachtegoed in een haast sluipend proces WO en D66 steeds dichter bij elkaar brengt. Bij de 
opening van het symposium stelt de directeur van het Nationaal Archief echter al dat "liberalen 
altijd meer verdeeld zijn geweest dan andere stromingen en groeperingen". In zijn voordracht 
betwijfelde de directeur van de Teldersstichting het liberale gehalte van zowel de Vrijzinnig
Democratische Bond als haar erfgenaam D66. En Gerrit Voerman, directeur van het Documentatie
centrum Nederlandse' Politieke Partijen, betoogde dat de kans dat VVD en D66 tot een fusie zullen 
komen erg gering is. 
De afgelopen periode hebben verschillende politieke partijen discussies gevoerd over hun ideolo
gie, uitgangspunten en vernieuwing. Van Aartsen stelde een partij filosoof aan en VVD-staatssecre
tarissen Rutte en Schultz pleitten voor een samengaan van hun partij met gedeelten van de PvdA 
en D66. In sociaal-liberalisme ligt volgens hen de toekomst. Femke Halserna noemt zich links-libe
raal en Wouter Bos lijkt zich steeds ver.der van de sociaal-democratie te. verwijderen. 

AI deze discussie gaat voorbij aan de cruciale basis: waar sta je voor? Zowel D66 als VVD noemen . 
zich liJ:ieraal. Waaruit blijkt dat liberalisme? Bestaat er zoiets als sociaal-lib,eralisme? Hoe ziet libe
raal beleid eruit? Is dat de legalisering van euthanasie en homohuwe.lijk, zijn dat de kroonjuwelen 
van bestuurlijke vernieuwing of is het iets anders? Het liberalisme: een term die velen gemakke
lijk gebruiken, een politieke stroming die veel associaties oproept en een ideologie waar zowel 
(sommige) D66'ers als vele anderen oprecht in geloven. Idee gaat op zoek naar hèt liberalisme en 
heeft verschillende mensen binnen en buiten de partij gevraagd hun licht over bovenstaande vra
gen te schijnen. 

Een van de oprichters van D66, Erwin Nypels, betoogt hoe de partij vanaf haar oprichting in doel
stelling sociaal-liberaal te noemen is. Sociaal-liberaal? "Nee," zegt Jacob Kohnstamm, "ik ben een 
vrijzinnig democraat en zal dat blijven." Maar is dat laatste wel tegenstrijdig? Een interview met 
deze ras-D66'er. 
Patrick van Schie, directeur Teldersstichting, stelt D66 (ie vraag wàt sociaal-liberalisme volgens de 
partij inhoudt en hoe D66 vorm aan het etiket wil geven. De Uitspraken van Femke Halserna 
waren aanleiding haar te vragen hoe liberalisme er volgens haar en Groenlinks uit moet zien. 
Nachtwakersstaat en sociale rechtvaardigheid: vinden deze elkaar in .het liberalisme? Wilfried 
Oerksen schetst een historisch perspectief op het liberalisme en de plaats van D66 daarin. Erik 
Dees beoordeelt in zijn bijdrage de verschillende claims van de hedendaagse Nederlandse politie
ke partijen op het liberalisme. In haar column vraàgt Marijke Mous zich af waar D66 zich tegen
woordig bevindt. 
"Een sociaal-liberale visie wordt niet bereikt met een tijdloze vennenging van twee sporen uit de 
erfenis van de Franse revolutie. Het gaat vooral om een visie op de burger." Constantijn Dolmans 
en Michiel Scheffer beschrijven hoe die visie vorm moet krijgen. Arthur OloJ houdt het huidige 
VVD-beleid langs de sociale meetlat. 
Hoe.ziet liberalisme er we~eldwijd uit? Jasper Veen, politiek adviseur bij Liberal International, 
beschrijft verschillende vormen op drie verschillende continenten. Dirk Verhofstadt beoordeelt 
het liberalisme bovenal als menselijk. 
In·een column beschrijft Christien Brinkgreve de strijd tussen vrijheid en dwang. Tot slot van dit 
thema een artikel uit de oude doos. J.K. Abbes gaf in 1990 met het gedachtegoed van Popper iI:1 
de hand de argumenten waarom D66 een liberale partij is. 

De redactie van Idee hoopt met dit nummer niet alleen gedachten over (sociaal)liberalisme op een 
rij te zetten, maar ook de discussie over ideologie en de ontwikkeling van het gedachtegoed een 
impuls te geven. 
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