
Bij een feestrede 
van F. Bolkestein 

'De geschiedenis van het 
Nederlandse liberalisme 
en van de vvo is, dat zul
len vriend en ~ijand toe-
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lende woorden uit bij de presentatie van het hoek 
Liberalen onder een dak, dat was geschreven door zijn 
partijgenoot H. J. L. Vonhoff. t Het is frappant hoe 
de intellectueel Bolkestein zich op het verjaardags
feest van zijn partij liet meeslepen in de liberale 
overwinningsroes. Natuurlijk hoeft een bij zo'n 
gelegenheid als Festredner ingehuurde partijleider 
zijn uitgelaten achterban niet te vermoeien met een 
zware, doorwrochte analyse vol nuances, maar het 
is iets anders om de feestvreugde te vergroten door 
een loopje te nemen met de geschiedenis. Noblesse 
oblige; zeker in het geval van Bolkestein, die sommi
ge voormalige politieke tegenstanders in historisch 
opzicht nog wei eens de maat wil nemen. In het 
onderstaande zullen enkele kanttekeningen worden 
gemaakt bij de liberale success story van Bolkestein. 

Stijgende opiniecijfers 

Het is opvallend hoe kort van memorie de Ieider van 
de vvo is wanneer hij de trompet laat schetteren 
over de huidige positie van zijn partij. N og niet zo 
lang geleden, in de jaren tachtig, stond de vvo er 
slecht voor. Na de klinkende zege onder Ieiding van 
Nijpels in 1982 (36 zetels) boerden de liberalen 
lange tijd achteruit. Bij de Tweede-Kamerverkie
zingen van 1 9 8 6 en 1 9 8 9 verloor de partij resp. 
negen en vijf zetels. Begin 1990 stond de vvo in de 
peilingen op zestien zetels. Hoe ernstig de zaak was, 
bleek bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
van dat jaar: de vvo verloor opnieuw zwaar. In 
deze crisissfeer moest politiek Ieider Voorhoeve het 
veld ruimen voor Bolkestein . Onder zijn aanvoering 
boekte de vvo bij de Statenverkiezingen van 1991 

weer beschikbaar te zijn 
voor een baan in de landelijke politiek, toonde 
Bolkestein zich bereid plaats te maken: van hem 
mocht de Friese Commissaris van de Koningin ' nog 
liever vandaag dan morgen ' zijn rol als politiek Iei
der overnemen.2 

De electorale oogst voor de vvo kwam in 1994: 

zowel bij de verkiezingen voor de gemeenteraden 
als die voor de Tweede Kamer boekte de vvo grote 
vooruitgang. In de Kamer heeft de partij momen
teel 3 1 zetels - nog altijd vijf minder dan toen 
Nijpels de vvo de grootste zege uit haar geschiede
nis bezorgde, maar naar verwachting zal de vvo 
deze historische uitslag in mei gaan overtreffen. 

Is deze kleine excursie in de recente geschiedenis 
van de vvo bedoeld om afgunstig een smet te wer
pen op de flonkerende positie die de partij momen
teel in de peilingen inneemt? Geenszins . Het wil 
alleen maar het betrekkelijke illustreren van een 
verkiezingsuitslag - uiteraard niet wat betreft de 
vorming van het landsbestuur voor de daaropvol
gende jaren, maar wei als piedestal om de heden
daagse liberale superioriteit op te Iaten rusten . Zo 
gewonnen, zo geronnen - dit spreekwoord lijkt 
volop van toepassing in het tijdperk van de steeds 
losser wordende bindingen tussen kiezers en partij 
en. Of om het anders te zeggen: 'vandaag ik, mor-
gen gij'. 

Ideologische superioriteit 
De 'kracht van het moderne liberalisme' komt vol
gens Bolkestein echter niet aileen tot uitdrukking in 
de komende klinkende electorale overwinningen, 
maar vee! meer nog in de ideologische superioriteit 
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van deze stroming. Een bewijs daarvoor ziet de 
vvo-leider in het feit dat de PvdA haar beginselen 
op sterk water heeft gezet, zo memoreerde hij op 
het partijfeest. AI vaker plaatste Bolkestein de soci
aal-democratie en de christen-democratie - als 
'minder fortuinlijke politieke stromingen' - in de 
hoek. Begin 1996 zag de liberale partijleider zelfs 
het einde van de christen-democratie naderen. In 
een adem nam hij in dit onheiJsscenario ook D 66 

mee. 'Voor hen is geen structurele plaats in het 
politieke landschap op de langere termijn', zo voor
spelde hij . 3 Voor de sociaal-democratie was die toe
komst er volgens Bolkestein nog wei - verrassend 
genoeg overigens, want eind 1994 had hij in Belgie 
van deze stroming in haar traditionele vorm zo 
ongeveer al de ondergang aangekondigd.4 

ln zijn absolute oordeel over deze ideologische 
concurrenten schiet het historisch besef van de libe
rale voorman tekort, terwijl hij toch beter zou moe
ten weten . De afgelopen decennia hebben de hoofd
stromingen in de r ecente politieke geschiedenis 
elkaar afgelost als dominerende factor. Zo zou men 
de jaren zeventig kunnen typeren als sociaal-demo
cratisch . Niet aileen vanwege het kabinet-Den Uyl, 
maar vooral ook omdat het de sociaal-democraten 
en hun ideeen waren die de toon zetten in het 
publieke debat. De 'maakbaarheid van de samenle
ving' stond hierin centraal. Bolkestein heeft zelf 
deze monocuituur in de publieke opinie aan den 
lijve ervaren. Het 'eenzijdige heersende opiniekli
maat' in Nederland bracht hem ertoe zijn buiten
lands verblijf te beeindigen, Hd te worden van de 
vvo, de actieve politiek in te gaan en een bijdrage 
te leveren aan de bestrijding van die eenzijdigheid .S 

Bolkestein moest echter nog enige tijd geduld 
oefenen, want bet volgende decennium was voor de 
christen-democraten. De kabinetten-Lubbers waar
in het CDA domineerde en waarbij de vvn (inclu
sief Bolkestein) mocht aanschuiven, poogden een 
hervorming van de verzorgingsstaat door te voeren. 
De uitvoering van deze reconstructie had zonder 
meer Hberale trekken, maar de christen-democrati
sche gedachte van de 'verantwoordelijke samenle
ving' leverde hiervoor de ideologische legitimatie. 
Bovendien tamboereerde het c D A in deze tijd op 
het 'maatschappelijk middenveld' - een ander 
christen-democratisch stokpaardje - dat meer ver-

antwoordelijkheid moest dragen . 
De jaren negentig vormen het liberale decenni

um, daarin heeft Bolkestein zonder enige twijfel 
gelijk - er zullen ook weinigen zijn die hierover met 
hem de degens willen kruisen . Door allerlei oorza
ken, zoals de aanhoudende crisis van de verzor
gingsstaat, de individualisering en de ondergang van 
bet Oost-Europese staatssocialisme bepalen nu libe
rale ideeen bet maatschappelijke discours. Gezien 
de ontwikkelingen in het verleden zal de huidige 
politieke constellatie echter ook geen eeuwig Ieven 
beschoren zijn. Ongetwijfeld zal in de toekomst het 
moment aanbreken waarop de huidige dienstdoen
de ideologie wordt afgelost. Om in de zegeroes van 
de deze hoogtijperiode andere stromingen min of 
meer voor dood en begraven te houden, getuigt niet 
van besef van de historische ontwikkelingsgang. 

Liberal en niet resistent voor de tiJdaeest 

De afgelopen decennia hebben dus elk een min of 
meer dominante ideologie gekend. Deze overheer
sing ging vaak samen met een sterke electorale posi
tie van de partij die deze opvattingen uitdroeg. In 
beide fenomenen kwam de tijdgeest tot uitdrukking 
- een tamelijk ongrijpbaar verschijnsel waarvan 
evenwel een paar kenmerken onomstreden zijn, 
namelijk dat deze nooit helemaal hetzelfde blijft en 
vrijwel niemand geheel onberoerd laat. Zo is de 
PvdA evenals andere politieke partijen in deze tijd 
onloochenbaar bei"nvloed door de opgang die bet 
marktdenken heeft gemaakt. Bolkestein ziet in deze 
'ideologische terugtocht' van de sociaal-democra
ten een overtuigend bewijs van de liberale kracht. 
Dit is op zichzelf niet geheel onjuist; het zou overi
gens ook onverstandig zijn voor een partij als de 
PvdA om zich volledig van de tijdgeest af te scher
men. Een potentiele regeringspartij client over 
realiteitszin te beschikken, zoals de sociaal-demo
cratie in de jaren tachtig met vee! pijn en moeite 
heeft moeten ervaren . 

Bolkestein Hjkt echter over bet hoofd te zien dat 
zijn vvn in bet verleden evenzeer gevoelig is 
geweest voor de heersende politiek-ideologische 
mores. Om een nog niet verjaard voorbeeld te noe
men : bet Liberaal Manifest, opgesteld onder Ieiding 
van W . J. Geertsema in 19 8 1 als officiele toelichting 
bij bet beginselprogram van de v v D van 1 9 8 o en als 

I . H. J. L. Vonhoff, Liberal en onder een 
dak. VVD: t;O jaar liberale verenwna, Den 
Haag, I998. 
2. NRC Handelsblad, I 5 mei I 99 I. 
3· Zie de Volkskrant, 2 2 april I 996. 
4· F. Bolkestein, 'Hoe liep de weg naar 

paars? in: P.G.C. van Schie, red., Tussen 
polarisatie en paars. De 1 00-jariae verhou
dinB tussen liberalen en socialisten in 
Nederland, Kampen , I995, I74-I8o. 
Daarbij suggereerde Bolkestein dat de 
PvdA met het omarmen van het adagium 

'meer markt en minder overheid ' zich in 

principieel opzicht weinig meer zou 
onderscheiden van de liberalen. 
5 . Zie F. Bolkestein, De Enael en het 
Beest , Amsterdam, I 990, I I - I 3. 
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zodanig nog steeds gel dig. 6 In dit partijdocument 
wordt het overboord gaan van allerlei ballast in de 
jaren zestig van harte toegejuicht: 'wij kregen de 
toeschietelijke maatschappij - en die spreekt libera
len aan'. Deze opvatting was gebaseerd op een posi
tief, optirnistisch mensbeeld, dat gepaard ging met 
een actieve overheid. 'Politieke vrijheid heeft niet 
automatisch geleid tot de emancipatie van allen. De 
staat moet de emancipatie actief bevorderen.' Op 
velerlei wijze moest de overheid de ontplooiing van 
het individu stimuleren, waarbij men ervan uit leek 
te gaan dat wanneer de mens de gelegenheid wordt 
geboden om zich te ontwikkelen, hij daarvan 
gebruik zal maken. Met name op het terrein van 
onderwijs, cultuur, sport, vorming, emancipatie 
van vrouwen en culturele minderheden was een 
'voorwaardenscheppende' overheid gewenst . 

Het Liberaal Manifest zei nadrukkelijk niet de 
maakbaarheid van het menselijk geluk nate streven. 
'Een politiek die beoogt werkelijke vrijheid voor 
allen te scheppen, kan ook voeren tot verstikking 
van die vrijheid.' Niettemin was het eveneens aan
gestoken door de optimistische, hemelbestormende 
aspiraties die in de jaren zestig en zeventig opgeld 
deden in de Nederlandse politiek. 

Niet aileen de PvdA beschikt over een verouder
de beginselverklaring, deze toelichting bij het 
beginselprogram van de vvo is officieel ook nog 
altijd van kracht. Het is daarmee het levende bewijs 
voor de ideologische vatbaarheid van de vvo voor 
de tijdgeest, net zo als andere strorningen tegen
woordig gevoelig zijn voor bepaalde elementen uit 
het liberale gedachtegoed. Gezien de gewijzigde 
opstelling van de huidige vvo lijkt er met deze vige
rende maar gedateerde toelichting sprake van wat 
'onverwerkt verleden': een aanpassing aan de huidi
ge opstelling is wellicht geboden . Of in een eventu
eel vernieuwd beginselprogram de door Bolkestein 
gewenste verwijzing naar het christendom wordt 
opgenomen - in 1980 uit het beginselprogram van 
de vvo geschrapt maar in 1994 door haar politiek 
Ieider weer bepleit omdat een herorientering op 
christelijke waarden de 'op drift geraakte' maat
schappij meer samenhang zou kunnen geven 7. - is de 
vraag. Aileen al het feit dat Bolkestein de wenselijk
heid oppert, toont echter aan dat enkele essentiele 
elementen uit de ideologische inboedel van de door 
hem afgeschreven christen-democratie kennelijk 

een grote vitaliteit hebben en zelfs het liberalisme in 
zijn hoogtijperiode van pas komen. 

Uberalisme besmet woord 

Oat Bolkestein in 19 9 8 het liberalisme uitroept tot 
de moderne en succesvolle politieke stroming is te 
begrijpen - althans wanneer hij zich tot dit moment 
beperkt. Minder begrijpelijk is het daarentegen 
wanneer hij - waarschijnlijk overmoedig door de 
huidige euforie - met terugwerkende kracht het 
verleden van het Nederlandse liberalisme tot suc
cesverhaal uitroept. De geschiedenis van de vvo 
wordt daarbij min of meer heilig verklaard: 'voor 
liberalen zijn er geen ernstige zonden te bekennen, 
geen pijnlijke dwalingen te verdoezelen, geen 
vreemde koerswijzigingen te verklaren'. 

Natuurlijk kan het liberalisme op grote presta
ties bogen, wellicht meer dan andere stromingen. 
Het is echter wat hachelijk om een politieke partij 
aan het einde van de twintigste eeuw op eenduidige, 
ondubbelzinnige wijze te verbinden met voorgan
gers die een a anderhalve eeuw geleden onder 
dezelfde naam in een geheel andere politieke en 
maatschappelijke context actief waren.B Maar ook 
om andere redenen is het de vraag of de vvo aileen 
op grond van nominale overeenkomsten aanspraak 
kan maken op de gehele liberale erfenis. Met name 
wat betreft de nalatenschap van de sociale liberalen 
ligt dat genuanceerd. In genealogisch opzicht, gere
deneerd langs de lijn van de partijorganisatorische 
stamboom, duiken ook andere pretendenten op, 
zoals bijvoorbeeld de PvdA via de vrijzinnig-demo
cratische tak. 

Los van de netelige kwestie aan wie of aan welke 
partij de liberale erfenis nu in welke mate toekomt, 
client men niet de ogen te sluiten voor de minder 
florissante perioden die het liberalisme heeft door
gemaakt en die dus ook dee! uitrnaken van die erfe
nis. Uitgerekend bij het vijftigjarige bestaan van zijn 
partij gaat Bolkestein eraan voorbij dat ten tijde van 
de oprichting van de vvo het liberalisme een bela
den begrip was. 'Liberalisme was verdacht en leek 
"uit"', zo beschijft de liberale historicus Westers de 
politieke stemming na de Tweede Wereldoorlog.9 
De Partij van de Vrijheid (PvdV), die in 1946 de 
Liberale Staatspartij verving, zag expliciet af van de 
aanduiding 'liberaal' vanwege het feit dat deze term 
wel erg belast was door de economische crisis van 

6. Liberaal Manifest, Den Haag, 1982. 
7. Zie NRC-Hande/sblad, 5 maart 1994. 
8. Zie J. de Beus, 'Oorsprong en weder
keer van de liberalen', in: J. de Beus, 

J. van Doom en P. de Rooy, De ideoloai
sche driehoek. Nederlandse politiek in histo

risch perspectiif, Den Haag, 1996, 56; zie 
ook E. H. Kossmann, 'Kenmerken van 

het N ederlandse liberalisme ' , in: 
Jaarboek 1992 Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen, Grortingen, 
1993,222- 229. 
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de jaren dertig en het door de liberalen gepropa
geerde recept van staatsonthouding. Voor partijlei
der Stikker, twee jaar later een van de founding 
fathers van de vvo en daarmee een voorganger van 
Bolkestein, zou het weglaten van het woord liberaal 
een conditio sine qua non zijn geweest voor het aan
vaarden van het leiderschap van de PvdV. In het 
manifest waarmee de PvdV-in-oprichting zich aan 
de bevolking presenteerde, kwam het 'liberalisme' 
niet voor. Ook later deed de partij pogingen om dit 
stempel niet op zich gedrukt te krijgen.IO 

Het was niet alleen Stikker die bedenkingen had 
bij het begrip liberalisme. Bij de oprichting van de 
vvo in januar.i I 948 - een fusie tussen de PvdV en 
een groepje ontevreden ex-vrijzinnig-democraten 
uit de PvdA - refereerde Oud, de andere aartsva
der van de v v o en tot I 96 3 haar politiek Ieider, aan 
'het manco der liberale staatkunde in de jaren der
tig: het teloorgaan van het besef, dat de liberale 
staatkunde naar haar aard vooruitstrevend heeft te 
zijn'. II Vonhoff legt uit dat Oud hiermee vooral 
doelde op het liberale standpunt van staatsonthou
ding.l2 

Hoewel Oud niet zo gereserveerd stond ten aan
zien van deze term als Stikker, was form eel van eer
herstel van het liberalisme bij de oprichting van de 
vvo dan ook geen sprake. De uiterste terughou
dendheid ten aanzien van deze term die de PvdV 

karakteriseerde, was ook in deze begintijd voor de 
vvo kenmerkend. In de tekst van het beginselpro
gram dat in I 948 werd aangenomen, kwam het 
woord 'liberalisme' niet voor. Pas later verdween 
deze terughoudendheid. 

Slot 

De bedoeling van dit artikel was niet om een aantal 
oude koeien uit de sloot te halen. Het beoogde 
slechts enkele kanttekeningen te maken bij de 
triomfalistische retoriek van vvo-leider Bolkestein 
over het liberale verleden en over de positie van 
andere politieke stromingen. De opmerkingen van 
de vvo-leider getuigen van een nogal onhistorische 
denkwijze en lijken meer ingegeven door politieke 
overwegingen. Evenals andere stromingen en par
tijen hebben zoals hierboven uiteen is gezet het libe
ralisme en de vvo hoogte- en dieptepunten 
gekend, tijden van voorspoed en tegenspoed. De 
ene keer zetten de liberalen de trend, de andere 
keer werden zij door anderen bei'nvloed. Een alge
hele success story is voor geen enkele beweging weg
gelegd; in de politieke geschiedenis kent iedereen 
'goede tijden, slechte tijden'. En net zoals in de soap 

op de tv is hybris in de politiek een riskante eigen
schap: het leidt vaak tot een val, zoals de klassiek 
geschoolde Bolkestein ook wel zal weten. 

9· M.F. Westers, Mr. D.U. Stikkeren de 
na-oorloase reconstructie van het liberalisme 
in Nederland, Amsterdam, 1988, 75· 
10. Westers, op.cit., 78, 8o-81, 88, 
95-96, I I 0. 

1 1 . Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 
Redevoerinaen van mr. D. U. Stikker, voor
zitter, en mr. P J. Oud, ondervoorzitter van 
de V. V.D. in de eerste openbare veraaderina, 
aehouden op 24 januari 1948 te Amsterdam, 

Den Haag, 1948, 2 2. 

I 2 . Vonhoff, op.cit., 2 I. 
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