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Geen progressieve maar 
een liberale volkspartij is nodig 

Door Meine Henk Klijnsma 

Met de regelmaat van de klok 
duikt het idee van de progres
sieve volkspartij weer op. Nog 

niet zo lang geleden hield Paul Kalma een 
pleidooi voor een samengaan van PvdA, 
D66 en GroenLinks tot een partij. De aan
trekkelijkheid van het idee van de pro
gressieve volkspartij was vooral gelegen 
in zijn rationaliteit: wat ligt er immers 
meer voor de hand dan dat drie partijen 
die in het politieke spectrum aan elkaar 
grenzen en ook overigens elkaar aanvul
len, hun krachten bundelen? Zeker voor 

Met Paars zijn andere 
politieke verhoudingen aan 

het licht getreden. 

Het ontstaan van het klassieke po
litieke spectrum, 1913-1967 

Vanaf het laatste decennium van de 1ge 
eeuw werden de Nederlandse liberalen 
geplaagd door interne verdeeldheid. Aan 
de vooravond van de eerste wereldoorlog 
bestonden er zelfs drie liberale partijen 
naast elkaar: van links naar rechts de 
Vrijzinnig-Democratische Bond (YDB), de 
Liberale Unie en de Bond van Vrije Libe
ralen. De toen nog dominante tegenstel
ling tussen confessionele en niet-confes
sionele partijen bevorderde echter een 

Hetgeen ook de partijen tot 
elkaar in een andere 
verhouding plaatst. 

Wat zou kunnen leiden tot 
verrassende conclusies. 

het denkend deel van de PvdA, waar men 
zeer doordrongen is van de fundamentele 

• 
existentiële problemen van de sociaal-democratie, biedt de 
progressieve volkspartij een veilig vluchthaven voor het sociaal
democratisch gedachtengoed. Voor D66 en VVD is een andere 
vorm van partijvernieuwing, de fusie van beide partijen tot een li
berale volkspartij, veel reëler en interessanter; zeker nu ook op 
landelijk niveau een paarse coalitie is gevormd. 

AUes anders door paars 

In D66-kring stuit het idee van de progressieve volkspartij tot nu 
toe meer op psychologische dan op principieel-inhoudelijke be
zwaren. Dat is merkwaardig, omdat in de context van de door 
D66 zo zeer gewenste paarse coalitie, een andere vorm van par
tijvernieuwing meer voor de hand ligt. Ik doel daarbij op een fusie 
tussen D66 en VVD tot een liberale volkspartij. Dit idee, dat 
lange tijd alleen in het meer vooruitstrevende deel van de VVD 
enige populariteit genoot, is nu de paarse coalitie enig succes lijkt 
te hebben, een reële optie geworden. Ook D66 zou daarom seri
euze aandacht aan het idee van een liberale volkspartij moeten 
schenken. Juist in het licht van de door D66 met zo veel kracht 
bepleite doorbraak in de vastgeroeste Nederlandse partij-politie
ke verhoudingen is de totstandkoming van een liberale volkspar
tij niet alleen gewenst, maar ook logisch. Dit artikel concentreert 
zich dan ook op de ontwikkeling van de partij-politieke verhou
dingen die tot de doorbraak van 1994 hebben geleid en de daaruit 
voortvloeiende logische noodzakelijkheid van een fusie van D66 
en VVD. 

MeilIe Hellk Klijllsnw is statenlid voor D66 iJl Zuid-HoUalld. 

• 
nauwe samenwerking tussen de drie 

vrijzinnige groeperingen. Het districtenstelsel maakte een derge
lijke samenwerking zelfs noodzakelijk. In het politieke spectrum 
namen de drie liberale partijen een middenpositie in tussen 
SDAP en de confessionele partijen. 

Na de pacificatie van 1917 verdween de 1ge eeuwse links-rechts
tegenstelling naar de achtergrond. In toenemende mate gingen 
sociaal-economische vraagstukken de plaats van politieke partij
en in het politieke spectrum bepalen. Dit leidde al in de vroege 
jaren '20 tot een verdieping van de verschillen tussen de liberale 
partijen. De Liberale Unie en de Bond van Vrije Liberalen waren 
met enige kleinere groeperingen gefuseerd tot de Vrijheidsbond. 
De Vrijheidsbond nam al snel de behoudende sociaal-economische 
standpunten van de Vrije Liberalen over en belandde daardoor in 
het politieke spectrum rechts van de confessionele partijen. De 
VDB behield echter zijn plaats tussen de confessionele partijen 
en de SDAP. Beide liberale partijen werden voortaan door de con
fessionele partijen van elkaar gescheiden op de links-rechts-as 
van het politieke spectrum (zie figuur 1). 
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SOAP vos RKSP/CHU/ARP Vrijheidsbond 

Figuur 1: Het politieke spectrum in 1925 
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De jaren '30 leidden een volgende hergroepering van de liberale 
partijen in. Onder invloed van de economische crisis traden zowel 
Vrijheidsbond als VDB toe tot de overwegend confessionele kabi
netten-Colijn-II en -111. De centrum-linkse positie van de VDB 
kwam hierdoor onder druk te staan. Binnen de VDB bestond een 
behoudende vleugel rondom minister van financiën Oud die voor 
een duurzame verschuiving van de VDB naar rechts pleitte. Daar
door zou de weg worden vrijgemaakt voor een fusie met de Vrij
heidsbond. Tegenover de vleugel-Oud stond echter een krachtige 
linkervleugel onder leiding van fractievoorzitter Joekes. Joekes 
c.s. wilden de centrum-linkse koers van de VDB voortzetten. Hier
door zou de afstand tot de in diezelfde tijd naar het politieke mid
den opstomende SDAP worden verkleind. 
Na de tweede wereldoorlog kwam een dergelijke liberale hergroe
pering inderdaad tot stand. De linkervleugel van de VDB ging 
duurzaam op in de PvdA, de kleinere rechtervleugel rondom Oud 
verliet al in 1947 de PvdA weer om vervolgens met de Partij van 
de Vrijheid (de naoorlogse opvolger van de Vrijheidsbond) te fuse
ren tot de VVD. De VVD nam even onmiddellijk als vanzelfspre
kend de plaats van de Vrijheidsbond in het politieke spectrum in, 
zoals de PvdA de positie van de SDAP overnam. Progressieve en 
conservatieve liberalen bleven ook na de tweede wereldoorlog van 
elkaar gescheiden door de drie confessionele partijen die een com
fortabele machtspositie temidden van PvdA en VVD innamen. 
Zolang sociaal-economische problemen als de mate van staatsin
vloed, de wijze van ordenillg, de omvang van de verzorgingsstaat 
en vooral verdelingsvraagstukken de politieke agenda bleven do
mineren, waren deze partij-politieke verhoudingen volstrekt lo
gisch. De oprichting van D66 veranderde daar niets aan. Ook de 
plaats van D66 op de links-rechts-as werd gedicteerd door deze lo
gica. Het sociaal~economisch programma van D66 plaatste de par
tij in het politieke spectrum links van de confessionele partijen en 
rechts van de PvdA. De afstand tot de VVD op dit spectrum was 
groot (zie figuur 2). Wel liet het succes van D66 zien dat er in 
Nederland ruiinte was voor een progressief-liberale partij (ook al 
afficheerde die zichzelf niet als zodanig). 
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PvdA D66 KVP/ARP/CHU 

Figuur 2: Het politieke spectrum in 1967 

Perspectief op een doorbraak in de klassieke 
partij-politieke verhoudingen 

wo 

De term doorbraak heeft in de Nederlandse politieke geschiedenis 
betrekking op de pogingen van in het bijzonder de PvdA om de 
meer progressieve vleugels van de confessionele partijen los te 
weken. Op die manier zouden de politieke tegenstellingen zuiver
der tot uitdrukking komen in het partij-politieke spectrum. De 
klassieke driedeling zou als gevolg van de doorbraak plaats ma
ken voor een tweedeling. Voor de links-liberale VDB was het pers
pectief van een dergelijke doorbraak een belangrijke reden om op 
te gaan in de PvdA. Ruim twintig jaar later volgde D66 bijna dit 

voorbeeld door haar krachtige steun aan het idee van de progres
sieve volkspartij. De socialistische renaissance van Nieuw Links 
blies de progressiéve volkspartij in oprichting op. De tot dan toe 
zeer innige samenwerking tussen PvdA en D66 liep daardoor een 
eerste deuk op. 
De plaats van D66 in het politieke spectrum veranderde echter 
niet. Wel groeide in de jaren van het partijleiderschap van Jan 
Terlouw geleidelijk de afstand tot de PvdA. De periode van de ka
binetten-Van Agt-II en -III leidden zelfs tot een dieptepunt in de 
onderlinge verhoudingen. De gebeurtenissen rondom de totstand
koming van het kabinet-Lubbers-III markeerden een volgende 
mijlpaal. Door de wijze waarop de PvdA D66 liet vallen raakte vrij
wel iedereen binnen D66 (inclusief Van Mierlo) doordrongen van 
de fundamentele afstand tot de PvdA. De progressieve volkspartij 
werd hierdoor tot een volstrekte abstractie. Verder toonde de kabi
netsformatie van 1989 aan hoezeer het CDA de machtigste partij 
in de Nederlandse politiek was geworden. De doorbraak leek voor
goed mislukt; sterker nog, er leek als gevolg van het Lubbers-effect 
zelfs sprake te zijn van een omgekeerde doorbraak! Tenslotte bete
kende de formatie van 1989 de opmaat tot een ongekend sterke 
electorale groei van D66. De electorale doorbraak van D66 vanaf 
1990 maakte de weg vrij voor een veel belangrijker doorbraak in de 
na de eerste wereldoorlog ontstane en vervolgens vastgeroeste par
tij-politieke verhoudingen. Deze doorbraak kwam niet ineens uit 
de lucht vallen, maar had alles te maken met de evolutie van D66 
als inhoudelijk vernieuwende kracht in het Nederlandse politiek. 

D66 als vernieuwer van de politieke agenda 

De positie van D66 op de links-rechts-as werd van meet af aan ge
relativeerd door de grote aandacht in D66-kring voor andere 
vraagstukken dan de klassieke sociaal-economische. Het meest be
kend zijn de door D66 sinds jaar en dag bepleite staatsrechtelijke 
hervormingen. Ook bleek D66 zich meer dan andere niet-confessio
nele partijen sterk te maken voor consequent vrijzinnige oplossin
gen voor ethische kwesties als abortus en euthanasie. Ten aanzien 
van deze op de politieke agenda secundaire vraagstukken, stond 
D66, in afwijking van het klassieke politieke spectrum, diametraal 
tegenover het CDA, terwijl PvdA en VVD een tussenpositie inna
men. Dit inspireerde de D66-ideoloog Erwin Nypels tot het opstel
len van het assenkruis. Op dit assenkruis vormt het klassieke po
litieke spectrum de x-as en de plaatsbepaling van de partijen ten 
aanzien van immateriële vraagstukken de y-as (zie figuur 3). 

Figuur 3: Het assenkruis van Erwin Nypels 
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Als gevolg van de grote aandacht van D66 voor immateriële za
ken is deze partij steeds meer de spreekbuis geworden van het 
post-verzuilde Nederland geworden. Het is de gi-ote verdienste 
van Jan Terlouw geweest dat hij in de jaren 1976-1982 de inhou
delijke fundamenten heeft gelegd voor deze positie van D66. Zijn 
zogenaamde 'post-socialistisch liberalisme' maakte het mogelijk 
om de klassieke sociaal-economische vraagstukken op een ande
re manier te benaderen en op te lossen. Daarmee kwam D66 niet 
alleen lijnrecht tegenover het op het CDA georiënteerde confes
sionele middenveld te staan, maar werd tevens een principiële 
dimensie toegevoegd aan de toch toegenomen afstand ten op
zichte van de PvdA. De kritiek van D66 richtte 
zich immers ook op het versteende sociaal-demo
cratische middenveld en het daar gangbare idee
ëngoed. 

Hierdoor zal de VVD op het dominante politieke spectrum snel 
links van het CDA belanden (zie figuur 4). 
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PvdA D66 wo CDA 

Figuur 4: Het politieke spectrum in 1994-1995 

In VVD-kring stond men tot diep in de jaren '80 
onverschillig tegenover deze nieuwe D66-geluiden. 
Net als de PvdA bleef de VVD gefixeerd op de 
klassieke sociaal-economische vraagstukken en de 
klassieke oplossingen daarvoor. Pas na 1989 
kwam hierin een kentering. Door deze kentering 
werd de weg vrijgemaakt voor een paarse coalitie 
en de meest fundamentele verandering in de Ne
derlandse partij-politieke verhoudingen sinds de 
pacificatie van 1917. 

Jan Terlouw 

De VVD lijkt hiermee op het eerste gezicht een on
miskenbaar electoraal risico te nemen. Tot nu lijkt 
de paarse koers de liberalen echter geen windei
eren te leggen. Tegenover een mogelijk verlies van 
de harde, ook in sociaal-cultureel opzicht conser
vatieve vleugel aan de VVD kan namelijk de winst 
van het restant van typische Lubbers-stemmers en 
andere CDA-kiezers uit het politieke midden 
staan. Een fusie met D66 tot een sterke liberale 
middenpartij, waarschijnlijk de grootste partij van 
het land, kan bovendien tot een exodus van een an
dere categorie nu nog CDA-gezinde pragmatici lei
den: de zeer machtige groep van bestuurders en 
managers in het bedrijfsleven, bij de overheden en 
bij maatschappelijke instellingen. Door de plaats
verwisseling van CDA en VVD op de links-rechts
as van het dominante politieke spectrum zijn VVD 
en D66 namelijk elkaars buren geworden en is 
fusie tot een liberale volkspartij niet langer een 
theoretische optie, maar een serieuze bijdrage ten 
gunste van p.artij-politieke vernieuwing. De histo
rische kans op deze vorm van partij-vernieuwing 
moeten beide partijen niet laten liggen, maar met 
beide handen aangrijpen. 

in dejaren 

1976 -1982 

inhoudelijke 
Positieverandering van CDA en VVD in het 
politieke spectrum fundamenten 

De totstandkoming van de paarse coalitie zal on
vermijdelijk leiden tot een verwisseling van de 
posities van CDA en VVD in het politieke spec
trum. Paars kan alleen succesvol zijn als wegen 
worden gevonden om de klassieke inhoudelijke te
genstellingen op sociaal-economisch gebied tussen 
PvdA en in mindere mate D66 enerzijds en de 
VVD anderzijds te overbruggen. De sleutel hier

heeft gelegd 

voor is gelegen in het inhoudelijk vervolg dat Terlouws ideeën
goed in periode 1989-1993 heeft gekregen. 
In de afgelopen kabinetsperiode is de afstand tussen VVD en 
D66 meer afgenomen dan menigeen in beide partijen in die tijd 
wilde toegeven. In beide partijen is het inzicht gegroeid dat een 
groot deel van de sociaal-economische problemen van Nederland 
niet alleen met klassieke middelen kan worden opgelost. Het in
zicht is gegroeid dat althans een deel van de oplossing gevonden 
moet worden in een forse sanering van de typisch Nederlandse 
overlegeconomie, de daarmee samenhangende logge uitvoerings
organisatie voor de sociale zekerheid en het gebrek aan dyna
miek in het maatschappelijk middenveld. De toenadering tussen 
D66 en VVD kwam heel sterk tot uiting in de royale steun van 
beide partijen voor de aanbevelingen van de commissie-Buurme
ij er. De PvdA toonde veel meer distantie, terwijl het CDA princi
pieel afwijzend was. 
De lijn-Buurmeijer zal het zuurdesem van de paarse coalitie 
worden. Andere bindmiddelen zijn een hogere plaats op de po
litieke agenda van tot nu onbespreekbare immateriële kwesties 
als de feitelijke bevoorrechting van het reëel bestaande bijzonder 
onderwijs en de hoge kosten van de verzuiling van de zorgsector. 

Waarom een fusie van VVD en D66 

In het voorgaande zijn al enkele redenen genoemd waarom naar 
mijn mening in de context van een paarse coalitie een fusie van 
VVD en D66 tot een liberale volkspartij logisch en wenselijk is. 
Met nog enkele andere, nog niet genoemde, redenen kom ik tot 
de volgende opsomming. 

1. Beide partijen zijn het in hoge mate eens over de cruciale 
structuurvraagstukken van de hedendaagse samenleving, in het 
bijzonder de sociaal-economische ordening. Voornaamste concre
te aanknopingspunt: het rapport van de commissie-Buurmeijer. 

2. Voortschrijdend en toenemend inzicht van D66 in de ernst van 
de financieel-economische problematiek heeft op dit punt de af
stand tot de VVD verkleind en die met de PvdA vergroot. 

3. Op tal van immateriële vraagstukken zijn beide partijen na 
1989 tot elkaar gegroeid, terwijl de afstand tussen D66 en PvdA 
vaak even groot is gebleven. Voorbeelden: de media en de crimi
naliteitsbestrijding. 
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4. Beide partijen staan meer dan de PvdA en zeker meer dan het 
CDA los van klassieke belangengroepen. Bij de laatste verkiezin
gen was er in het verlengde daarvan een gedeeld imago als partij 
van deze tijd met een grote aantrekkingskracht op jongere, beter 
opgeleide en suburbane kiezers. 

5. In het Europees Parlement maken beide partijen deel uit van 
dezelfde liberale fractie. In de ons omringende landen bestaan 
partijen die doorgaans als een grootste gemene deler van VVD 
en D66 kunnen worden gezien: de Liberal-Democrats in Groot
Brittannië, de Vlaamse Liberale Democraten en de FDP in 
Duitsland. Op lokaal en provinciaal niveau wordt vaak (ofschoon 
niet altijd) goed samengewerkt. Qua partijcultuur zijn beide par
tijen meer aan elkaar verwant dan aan andere partijen. 

Het voorgaande neemt niet weg dat er ook, vooral inhoudelijke 
verschillen tussen beide partijen bestaan. In dat verband moet 
vooral worden gedacht aan het milieu- en natuurbeleid en aan 
het asielbeleid. Ik verwacht dat onder invloed van een gezamen
lijke regeringsverantwoordelijkheid deze verschillen kunnen 
worden overbrugd. De argumenten ten gunste (zie boven) in 
combinatie met het perspectief de machtigste partij van Neder
land te kunnen worden, vormen daarbij een belangrijke steun in 
de rug . • 
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Idee op weg naar de 
1250e abonnee 

"jft groeien. Het tijdschrift is onderweg naar de 1250e abonnee en 

en oplage van 1500 exemplaren. Afgezet tegen het leden-aantal van 

n vervolgens tegen de oplages van de bladen van de wetenschappe

reau's van andere partijen en de leden-aantallen van die partijen, is 

Idee;. onmiskenbaar het tijdschrift met het hoogste relatieve bereik. Ook in 

1995 zal weer uiterste zorg en aandacht worden best~d aan inhoud en 

uiterlijk van het blad, opdat u als abonnee optimaal profiteert van uw 

'vaste relatie' met onze uitgave. Trouwens: heeft u er al eens aan gedacht 

om een jaarabonnement op rdee cadeau te doen aan die goede kennis, die 

regelmatig uw exemplaar leent ? 'n Originele veIjaardagsverrassing. 

Stemmen op een D66-congres 

Inde~pen l 
In de loop van 1995 zullen in elk geval de volgende ca
hiers en brochures verschijnen: 

• Een uitgebreide rapportage over de economische, 

culturele en politieke vraagstukken waar de technologie

ontwikkeling ons voor plaatst. De rapportage (die rond de 

zomer verschijnt) zal worden verzorgd door een project

groep, onder voorzitterschap van Frits Prakke. 

• Een cahier over de praktische mogelijkheden op het 

vlak van opvang en zo goed mogelijke 'integratie' van 

migranten in onze samenleving. Een rapportage, die met 

name bedoeld· is voor de lokale politiek. 

• Een cahier over de werking van het openbaar bestuur als 

er sprake is van privatisering enlof reorganisatie. Twee 

casussen worden geanalyseerd, de reorganisatie van de po

litie en de privatisering van de woningbouwcorporaties. 

• Een brochure over Denken in D66. Aandacht zal worden 

besteed aan de drie hoekstenen van dat denken: rechts

statelijkheid, democratisering en soaciale liberaliteit. 

• Een publikatie, in samenwerking met de Boekmanstich

ting, over 'kunst en politiek' . In een keur aan artikelen zul

len de plaats van de kunst, de stad als esthetisch domein 

en de werking van het beleid nader onder de loep worden 

genomen. 

Het wordt kortom een mooi publicatie-jaar bij het We
tenschappelijk Bureau. Aankondigingen van de uit
komst van de diverse uitgaven wordt steeds gedaan in 
dit tijdschrift. 

-----------------------------------32------------------------------------
IDEE - FEBRUARI '95 

Boek} 

'Men 

Nog maar 

1994, vel 

van Jan C 
werk. He 

omdat in I 

fische en 

wordt vel 

merkend 

Opvallen 
welijks f 

meen dai 
redenen; 
Allereers 
'levensbe 
een hum 
En het d 
me is niE 
zin. Wat 
die zich : 
van het 
menselijl 
Europa, 
het zuid 
volgen e 
het 'hw 
speelt. C 
'mensen1 
niet? M: 
ons dan 
flectie, E 

over de I 
re cultm 
Ten twe 
voor de: 
naar om 
is ons c 
langzam 
eenheid 
is het g 
stitutior 
ven. ~ 
slechts ( 
te zijn I 

teem' zi 
En tege 
menseli. 
gen, OII 

frontati, 
omstanI 
zo moeiJ 
Ten del 
werd gE 
onortho 
het eer! 


