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Vrij maar gebonden 
De Vrijzinnig-Democratische Bond (1901-1946): produkt van 

het vooruitstrevend-liberalisme aan het einde van eeuw 

Door Servaas Toebosch 

Het liberalisme in Nederland 
kwam vanaf de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw, na de 

dood van haar voorman Thorbecke, in een 
nieuwe fase terecht. De staat kon zich, 
volgens een nieuwe generatie liberalen, 
niet langer afzijdig houden van hetgeen 
zich voltrok in een snel veranderende sa
menleving. Over de (liberale) politiek in 
die tijd, in het bijzonder de rol van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond daarin, 
handelt dit artikel. 

Waar liggen de historische 
wortels van D66? 

recht was gebonden aan een bepaald be
drag (census) dat betaald moest worden. 
Van Houten legde in de jaren zeventig 
een verband tussen kiesrecht en arbeids
produktiviteit. Niet alleen de onderklasse 
van paupers en werklozen moest uitgeslo
ten blijven van kiesrecht, maar ook de on
produktieve, parasitaire, corrupte bourge
oisie, die hij ironisch ''hoog-proletariaat'' 
noemde. 

Waar bevonden zich 
voorheen de broedplaatsen 
van het sociaal-liberalisme, 
of het vrijzinnig liberalisme, 

of het vooruitstrevend 
liberalisme ? In 1892 kwam Tak van Poortvliet met een 

ontwerp-kieswet, die een scheiding der 
geesten in het liberale kamp teweeg heeft • 

Het vooruitstrevend liberalisme 
aan het einde van de negentiende eeuw 

Het liberalisme in Nederland zag zich na de dood van zijn voor
man Thorbecke in 1872 geconfronteerd met een aantal maat
schappelijke vraagstukken, die tot diepe verdeeldheid in haar ge
lederen zou leiden. Thorbecke was er in geslaagd de eenheid in 
het liberale kamp, voor zover daarvan sprake was, te handhaven. 
De liberalen waren in die tijd nog niet georganiseerd in een par
tij . Pas in 1885 werd de eerste landelijk georganiseerde liberale 
partij opgericht, te weten de Liberale Unie. 
Centraal in de laatste decennia van de negentiende eeuw stond 
de vraag, hoe ver de staat diende te gaan bij het ingrijpen in het 
dagelijks leven van de burgers. De meeste liberalen raakten er
van overtuigd dat een politiek van volledige staatsonthouding, 
zoals die tot dan toe had bestaan, in een tijdperk van opkomende 
industrialisatie niet langer realistisch was. De theorieën van deze 
vooruitstrevende liberalen - andere benamingen in de literatuur 
zijn onder andere: "geavanceerd-liberalen", doctrinair liberalen, 
neo-liberalen en sociaal-liberalen - als Van Houten (1837-1930), 
Kappeyne van de Coppello (1822-1895), Goeman Borgesius (1847-
1917) en Tak van Poortvliet (1839-1904) - aangaande de rol van 
de staat hebben een grote rol gespeeld in de standpuntbepaling 
op dit terrein. 
De twee belangrijkste thema's in de (liberale) politiek waren het 
kiesrechtvraagstuk en de zogenaamde "sociale kwestie". Het kies-

erV(IlIS Toebosch heeft geschiedenis gestlldeerd (UIII de K(ltho/ieke Univer
siteit Nijmegen. Dit (Ir/Brei is een bewerkte versie van zijn doctor(l(ll-scri/Jlie . 

• 
gebracht en mede van invloed was op de 

oprichting van de Vrijzinnig - Democratische Bond (vanaf nu 
VDB). Tak kwam met nieuwe, vergaande voorstellen. Voortaan 
zouden er slechts twee voorwaarden worden gesteld aan het toe
kennen van kiesrecht, kunnen lezen en schrijven en kunnen 
voorzien in eigen onderhoud en dat van het huisgezin. 
Het gegeven dat bij dit wetsvoorstel tekenen van geschiktheid als 
maatstaf voor kiesrecht zouden gelden, was een breuk met het 
verleden en zorgde dan ook voor felle debatten in de Tweede Ka
mer. De tegenstanders van het wetsvoorstel, de 'anti-takkianen', 
onder leiding van Van Houten - die in de loop der jaren steeds 
conservatiever was geworden - waren in de meerderheid en de 
kieswet werd verworpen. Van Houten kwam in 1896 zelf met veel 
minder vergaande voorstellen, die overigens wel tot een behoorlij
ke uitbreiding van het aantal kiesgerechtigden zouden leiden. 
Het gegeven van een census in plaats van geschiktheid bleef 
evenwel overeind. Tot aan de invoering van algemeen mannen
en vrouwenkiesrecht in 1917 zou de kiesrechtkwestie de liberale 
gemoederen bezighouden. 
Een tweede thema dat tot diepe verdeeldheid in de liberale gele
deren leidde, was de 'sociale quaestie'. Door het ontstaan van een 
arbeidersproletariaat, als gevolg van de opkomende industria
lisatie, zou de overheid zich niet langer afzijdig mogen houden 
van het sociale vraagstuk. Van Houten is een van de eersten ge
weest die het staatsingrijpen theoretisch heeft proberen te funde
ren. Niet alleen de socialisten wensten volgens hem in te grijpen. 
In het bekende tijdschrift 'Vragen des Tijds' schreef hij in het 
begin van de jaren zeventig in een artikel over de invloed van de 
wetgeving op de verdeling van de rijkdom: "Ook nu hebben wet-
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geving en bestuur grote invloed op de verdeling van de rijkdom 
en ook nu is de staat werkzaam op dit terrein" En verder: "Wat 
ik wensch te bereiken is, dat geen predikant of pastoor meer het 
socialisme afkeure, voor hij zelf van subsidie, toelage, kinder- en 
academiegeld afstand heeft gedaan".(l) 
Van Houten beperkte zijn aandacht voor de sociale kwestie ech
ter niet tot het aspect arbeids- en inkomensverhoudingen. Even
als de meeste liberalen van zijn generatie meende hij dat het 
bevolkingsvraagstuk de kern van het sociale vraagstuk was. Be
perking van het aantal kinderen door anticonceptie was zijn 
credo. Dit moest leiden tot een vermindering van de kwantiteit 
en een vergroting van de kwaliteit van het leven yan de arbei
dende klasse. 
Met de oprichting van de Liberale Unie in 1885 was er geen ein
de gekomen aan de verdeeldheid binnen de liberale beweging. In 
1892 verenigden de meest vooruitstrevend-liberalen, de radica
len, zich in de Radicale Bond, een partij die buiten Amsterdam 
maar weinig aanhang zou krijgen. Voor de oprichting van de 
VDB, negen jaar later, is zij echter van groot belang geweest. 

De ontstaansgeschiedenis van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond 

De Radicale Bond was er niet in geslaagd de rust en eenheid in 
de liberale beweging te bewerkstelligen. De onderlinge verschil
len binnen de partij waren groot. Daarnaast was de richtingenst
rijd binnen de Liberale Unie tussen "takkianen" en "anti-takkia
nen" opgelaaid. Voor met name de linkervleugel binnen de 
"Unie" was de kiesrechtkwestie (kieswet-Van Houten) een on
bevredigende oplossing. Hoewel in het verkiezingsprogramma 
van de "Unie" uit 1896 elke band tussen belasting en kiesrecht 
werd afgewezen, bleef de kieswet-Van Houten intact. Toen op de 
algemene vergadering van 12 januari 1901 een meerderheid bin
nen de 'Unie' de kiesrechtkwestie (dit is een ingrijpende wijzi
ging van de bestaande kieswet) voor de Tweede Kamerverkiezin
gen niet urgent wilde verklaren, besloten een aantal kiesvereni
gingen de 'Unie' te verlaten. Op 17 maart richtten zij de VDB op. 
Ook de Radicale Bond ging in dit nieuwe liberale partijverband 
op. Dat de VDB als relatief kleine partij haar bestaansrecht in 
de Nederlandse politiek nog zou bewijzen, zal in het vervolg dui
delijk worden. 

1901-1918: Strijd om algemeen kiesrecht 
De geschiedschrijving van de VDB in de 45-jarige periode van 
zijn bestaan is grofweg in te delen in drie tijdvakken, te weten: 
1901-1919, 1919-1933 en 1933-1946. In de eerste periode stond 
opnieuw de kiesrechtkwestie centraal. Ook bij de behandeling 
van vraagstukken als de sociale kwestie en het onderwijs zou 
blijken dat het kiesrecht op de achtergrond meespeelt. De oplos
sing hiervan beheerste eigenlijk alle andere politieke vraagstuk
ken. 
In deze periode probeerde de VDB de twee andere liberale partij
en - de afgeslankte Liberale Unie en de conservatief-liberale 
Bond van Vrije Liberalen (BVL), die in 1906 was opgericht -
warm te maken voor dit onderwerp. Deze drie liberale partijen 
zouden regelmatig contact met elkaar zoeken om tot enige vorm 

(1) S. van f1oltten, 'Bijdragen tot den strijd over god, eigendom en 
familie', Amsterdam 1878, p. 51. 
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van samenwerking te kunnen komen. Meestal gebeurde dat in 
verkiezingsjaren, met als doel om versterkt uit de verkiezings
strijd tevoorschijn te komen. De periode 1901-1918 overziende 
valt op, dat er eigenlijk geen verkiezing voorbijging of de vrijzin
nig-democraten slaagden erin het onderwerp van het kiesrecht 
op de voorgrond te plaatsen. Toen in 1918 het algemeen man
nen- en een jaar later het algemeen vrouwenkiesrecht tot stand 
kwam, was dit het resultaat van achttien jaar strijd om een libe
raal beginsel, dat in de jaren zeventig van de negentiende eeuw 
door Van Houten in gang was gezet. 

1919-1933: Marchant's streven naar een 'democratische' coalitie 
Na de voor de liberale partijen zo desastreus verlopen verkiezin
gen van 1918 - de eerste volgens het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging - moet de VDB zich hebben afgevraagd: hoe 
nu verder? In 1916 was H.P. Marchant (1869-1956), een advo
caat uit Deventer, de sterke man binnen de VDB geworden. Hij 
volgde D. Bos op die in dat jaar was overleden. In de jaren twin
tig zou Marchant aan de politiek van de VDB een geheel eigen 
invulling geven. 
Marchant streefde naar een doorbreking van de bestaande po
litieke verhoudingen. Het aanvaardbaar maken van de sociaal
democraten voor de andere partijen was een belangrijk onder
deel van deze politiek. De SDAP was na 'Troelstra's vergissing' 
in een isolement terechtgekomen. Dit kwam vooral door de op
stelling van de confessionele partijen en de Vrijheidsbond, een 
fusie in 1921 van de Liberale Unie, de BVL en enkele andere 
kleine liberale groeperingen. De VDB wilde het isolement van de 
sociaal-democraten niet te lang laten voortduren. 
Marchant was voorstander van een zogenaamde "democratische" 
coalitie. Dit democratische kamp zou moeten bestaan uit de VDB, 
de SDAP en de linkervleugel van de katholieke RKSP; (het pro
gressieve blok). De rest van de RKSP, de protestants-christelijke 
partijen en de Vrijheidsbond zouden dan het conservatieve blok 
vormen. Partijen zouden in de toekomst kunnen worden verdeeld 
volgens het schema progressief-conservatief, waarin partijpro
gramma's de plaats van levensbeschouwingen zouden innemen. 
Deze ideeën van Marchant wezen al in de richting van zijn ' 
'systeem-loze model' dat hij in 1929 zou presenteren. De geeste
lijke ontwikkeling moest leidraad zijn voor de ontwikkeling van 
het volksleven en eveneens voor de rechtsvorming, wetgeving en 
het bestuur. De volksgeest komt tot uiting doordat de besten 
onder hen vertolken wat er leeft in het land. Het niet hebben 
van een stelsel omschreef Marchant als "een rijkdom, als de 
weelde van de volle vrijheid van beweging". (2) 
Een groot gedeelte van de jaren twintig heeft Marchant vastge
houden aan zijn idee van een 'democratische' coalitie. Geleidelijk 
aan leek het idee ook aan te slaan bij andere partijen. Zo betoog
de Nolens, fractievoorzitter van de RKSP, tijdens de behandeling 
van de staatsbegroting in 1924 dat er serieus moest worden ge
dacht aan samenwerking met de sociaal-democraten. Voortaan 
zou de katholieke fractie samenwerking met geen enkele partij 
of groepering bij voorbaat uitsluiten. Een jaar later bij de 'Nacht 
van Kersten' speelde Marchant met succes de confessionele par
tijen tegen elkaar uit. Bij de kabinetsformatie later dat jaar ver
giste hij zich echter in de eenheid binnen de RKSP, die samen-

(2) O. Vries, De Vrijzinnig-Democratische Bond a/;l factor in de Ne
derlandse politiek (1917-1933), in 'BMGN', nr. 88, 1973, p.446. 
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Vrijzinnig liberalen in vergadering 

werking mat de sociaal-democraten en VDB "slechts bij uiterste 
noodzaak" (Nolens) aanvaardbaar vond. Marchant was er niet in 
geslaagd een wig in de katholieke fractie te drijven. 
Aan het einde van de jaren twintig kwam Marchant onder steeds 
grotere druk van de rechtervleugel van zijn eigen partij te staan, 
het streven naar 'democratische' samenwerking op te geven. Zijn 
sympathie voor de SDAP verdween ook langzaam, omdat deze 
een andere aanpak van de crisis voorstond na de ineenstorting 
van de wereldeconomie in 1929. In een advies aan de Koningin 
in 1933, aangaande de nieuw te vormen regering, noemde Mar
chant de SDAP zelfs een "onberekenbaar element" dat niet in 
een toekomstige regering betrokken moest worden. Het oude ide
aal van een "democratische" coalitie bleek voorlopig niet te 
verwezenlijken. Aan het einde van de jaren dertig zou de VDB 
nog één keer ijveren voor deelname van de SDAP aan een rege
ring, maar dan in een nationaal kabinet. 

1933-1937: De VDB in de ban van Oud en Colijn 
In 1933 trad de VDB toe tot het Tweede kabinet-Colijn, een coa
litie van katholieken, antirevolutionairen, christelijk-histori
schen, liberalen en vrijzinnig-democraten. De VDB kreeg twee 
minsterzetels toegewezen, te weten onderwijs, kunsten en we
tenschappen dat door Marchant zou worden beheerd en finan
ciën, waar Oud de 'baas' werd. Oud was een vertegenwoordiger 
van de behoudende vleugel en zat al sinds 1918 voor de VDB in 
de Tweede Kamer, waar hij de financieel specialist was. Boven
genoemde, traditioneel moeilijke, departementen zouden gedu-

rende deze kabinetsperiode voor de nodige conflicten zorgen bin
nendeVDB. 
Het Tweede kabinet-Colijn trad aan in een periode dat de econo
mische vooruitzichten somberder waren dan ooit tevoren. De we
reldeconomie was volledig ingestort, waardoor de staatsbegro
ting grote gaten was gaan vertonen. Oud zette een strakke 'aan
passingspolitiek' op die hem al snel in conflict zou brengen met 
de SDAP. Het wankele kabinet -bestaande uit vijf partijen
kwam onder grote druk te staan toen bleek dat Marchant in 
1935 in het geheim was toegetreden tot de Rooms Katholieke 
kerk. De zaak lag zo gevoelig, omdat sommigen een verband za
gen met zijn onderwijspolitiek van de laatste jaren. In die tijd 
werden er tientallen openbare scholen opgeheven, iets dat lijn
recht indruiste tegen het vrijzinnig-democratische onderwijsbe
leid tot dan toe. 
Marchant zag zich gedwongen op te stappen, nadat hij de steun 
van zijn eigen partij had verloren. Persoonlijke tegenstellingen 
tussen hem en Oud kwamen nu ook naar boven. Een paar weken 
later gooide Marchant met zijn brochure Tot Verweer olie op het 
vuur door fel uit te halen naar enkele leidende figuren binnen de 
VDB waaronder Oud, door op te merken: " .... dat ik deed wat mo
gelijk was, om ook het bijzonder onderwijs tot concentratie te 
brengen, daarin het krachtigst gesteund door den voorzitter van 
den ministerraad; dat ik gedaan heb wat ik kon om het voorbe
reidende onderwijs te beschermen tegen de moordaanslagen van 
Binnenlandse Zaken en Financiën". Marchant's politieke carriè
re was voorbij. 
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Na het vertrek van Marchant uit de politiek schoof de VDB ver
der op naar rechts. Dit bleek na de val van het Tweede kabinet
Colijn, niet lang na de 'affaire-Marchant'. Bij de formatiepogin
gen voor een nieuw kabinet bereikte RKSP-fractievoorzitter Aal
berse overeenstemming met de SDAP op basis van het oude 
VDB-ideaal van een "democratische" coalitie. De VDB, onder 
aanvoering van Marchant's opvolger Joekes, wees deelname ech
ter af omdat er te grote verschillen zouden zijn over het te voe
ren financiële beleid. De werkelijke reden is dat de VDB een 
voortzetting van het kabinet-Colijn wilde. Bovendien was de par
tij (lees Oud) de felle kritiek van de sociaal-democraten op het fi
nanciële beleid ten tijde van Colijn II nog niet vergeten. 
Electoraal gezien hadden de interne problemen en de deelname 
aan het crisisbeleid van de kabinetten Colijn de VDB geen kwaad 
gedaan. De partij bleef stabiel op zes zetels. Aan de innige sa
menwerking tussen Oud en Colijn kwam in 1937 - de laatste ver
kiezingen voor de oorlog -een einde. Colijn stond onder grote 
druk van met name de RKSP, om de confessionele eenheid te 
herstellen. In het Vierde kabinet-Colijn, dat tot 1939 aan zou 
blijven, waren de drie confessionele partijen weer herenigd. De 
VDB en de Liberale Staatspartij (LSP) - een voortzetting van de 
Vrijheidsbond - waren hierin niet meer vertegenwoordigd. 

De rol van de VDB in de nieuwe politieke verhoudingen 
1w de Tweede Wereldoorlog 

De ideeën van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog hebben grote invloed gehad op de 
VDB. In het najaar van 1945 nodigde de NVB enkele politieke 
partijen, waaronder de VDB, uit om met elkaar van gedachten te 
wisselen. De tegenstellingen tussen de vooruitstrevende jongeren 
en Joekes 'op links', alsmede de rechtervleugel waar Oud- na zijn 
"uitstapje" als Burgemeester van Rotterdam, in de periode 1938-
1939 - opnieuw de dienst uitmaakte, bestonden nog steeds. Die 
openbaarden zich ook tijdens deze besprekingen in de zogeheten 
Studiecommissie Politieke Partijen. Vooral Oud ergerde zich aan 
de overheersende rol van de SDAP tijdens de besprekingen. Hij 
zag meer in een brede middenpartij bestaande uit de NVB, VDB, 
CDU (Christen-Democratische Unie) en een deel van de CHU. 
Dat de onderhandelingen over een socialistische Volkspartij des
ondanks voorspoedig verliepen lag aan Joekes en de Vrijzinnig
Democratische Jongerenorganisatie (V.D.J.O.) die ervoor zorg
den dat de VDB zich soepel bleef opstellen. Ook de voorzitter van 
de SDAP-fractie in de Tweede Kamer, Van der Goes van Naters, 
overbrugde heel wat tegenstellingen. Tijdens de algemene verga
dering van de VDB op 7 en 8 februari 1946, bleek een overgrote 
meerderheid van de partij voorstander van een toetreding tot de 
Partij van de Arbeid. 
Toch bleef er bij een aantal vrijzinnig-democraten onvrede 
bestaan over het socialistische karakter van de nieuw opgerichte 
partij. In oktober al zegde Oud en een aantal medestanders hun 
lidmaatschap van de PvdA op en zochten toenadering tot de Par
tij van de Vrijheid (PvdV), een soort heroprichting van de LSP. 
In januari 1948 kwam de VVD tot stand. 

Samenvatting en conclusie 

Betekent het besluit van de VDB uit 1946 zichzelf op te heffen 
en toe te treden tot de PvdA het einde van het vooruitstrevend-

liberalisme in de Nederlandse politiek? In ieder geval heeft het 
besluit ertoe geleid, dat deze stroming als een zelfstandige factor 
ophield te bestaan. Konden de keuzes van 1901 (oprichting) en 
1921 (niet toetreden tot de Vrijheidsbond) in deze zin worden 
uitgelegd, dat bij de afweging van de eisen van het vrijheidsbe
ginsel en die van het gelijkheidsbeginsel de balans doorsloeg 
naar de eisen van het laatste principe zonder dat de vrijheid als 
het andere leidende beginsel werd opgegeven, in 1946 lijkt het 
erop dat het vrijheidsbeginsel het heeft afgelegd tegen de socia
listische ideologie. 
Toch moet voor een juiste analyse de koerswijziging van de VDB 
in de periode 1938-1940 benadrukt worden. Joekes zocht voor
zichtig toenadering tot de SDAP, een politiek die lijnrecht stond 
tegenover Oud's ideeën. Vrijzinnig-democraten van de lijn-Joek
es speelden vervolgens een actieve rol in de vernieuwingsbewe
ging, die tijdens de politieke windstilte van de oorlogsjaren st
reefde naar andere politieke verhoudingen na de oorlog. Gezien 
de krachtsverhoudingen binnen de VDB in 1946 mag veron
dersteld worden, dat - indien de partij besloten had zelfstandig 
te blijven - ook toen de balans naar het gelijkheidsbeginsel zou 
zijn doorgeslagen. Dit is in feite niet echt aan de orde geweest. 
De euforie van de vernieuwingabeweging heeft de voorstanders 
van de nieuwe vooruitstrevende partij het overwicht van de 
SDAP in de onderhandelingen uit het oog doen verliezen. Een af
weging van de twee liberale beginselen .kan in het besluit van 
1946 niet worden ontdekt. 

De laatste jaren is er door politicologen, historici en andere we
tenschappers herhaaldelijk gezocht naar de eventuele erfgenaam 
van de VDB in de hedendaagse politiek. Voorlopig hoogtepunt 
van deze zoektocht was de studiedag -de vrijzinnig-democratische 
traditie- die in november 1990 plaatsvond, waarvan het Docu
mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in Gro
ningen de voornaamste organisator was. Aanleiding voor dit sym
posium: het 25-jarig bestaan van D66, een paar weken daarvoor. 
Op dit symposium waren vertegenwoordigers van de PvdA, de 
VVD en D66 aanwezig, om elk duidelijk te maken dat hUn partij 
als 'wettige' erfgenaam van de VDB beschouwd kon worden. 
In de meeste bijdragen over dit onderwerp wordt D66 evenwel 
meestal -voor zover daarvan sprake kan zijn- als de 'opvolger' 
van de VDB gezien. D66 Tweede Kamerlid J. Kohnstamm -diens 
grootvader Ph. Kohnstamm was een voormalig voorzitter van de 
VDB- zag in de 'grondhouding' van waaruit politiek bedreven 
wordt en de leidraad voor het politiek handelen - het functione
ren van de democratie- sterke gelijkenissen tussen de vrijzinnig
democratische ideeën van de VDB en D66. (3) Het is opvallend 
dat de VDB bij monde van Marchant in de jaren twintig al inte
resse had in staatsrechtelijke vraagstukken, toen daar bij de an
dere politieke partijen nog geen sprake van was. Zo sprak Mar
chant in die tijd al over afschaffing van de Eerste Kamer.+ 

Andere publikaties wamin beide partijen met elkaar 
vergeleken worden: 

• J.E.C.M. van Oerle, D66 en het historisch perspectief, in 
'ldee66', nr.4, 1982, pp. 107-112. 

• M.H. Klijnsma en W. Dik, De VDB en D66: een vergelijking, 
en Van Dijk, B. Zijn de VDB en D66 vergelijkbaar?, in 'Idee', 
juni 1992, pp. 28-29. 
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