
Vloeken of ver
vloeien blauw 

Van een eeuw ruzie tussen 
liberalen en sociaal-demo
craten is in Nederland geen 
sprake geweest, al was het 
maar omdat er twee 'kam
pen' nodig zijn om ruzie te 
maken. Nu hebben libera
len zich nog wel vrij uitvoe
rig bezig gehouden met de 
sociaal-democratie, en de 
toonzetting was niet altijd 
zo vriendelijk dat kift uitge
sloten was. Het 'probleem' 

en rood? ideologische debatten in 
socialistische kring en de 
uitspraken van (al dan niet 
vooraanstaande) socialis
ten, werd bijvoorbeeld in 
de liberale pers uitvoerig 
verslag gedaan. Sommigen 
vonden die aandacht zelfs 
overmatig. Zo pende de 
vrij-liberaal (dat is een libe
raal van meer klassieke 
snit) De Beaufort in I 9 I 2 

De cifstand tussen 

liberalen en 

sociaal-democraten 

1n Nederland 
is veeleer dat met sociaal-

in zijn dagboek de klacht 
neer: ' . .. in plaats van te 

democraten geen ruzie viel 
te maken. Voordat nu uw 
borst opzwelt van trots, 
meld ik dat de oorzaak 
daarvan niet moet worden 
gezocht in de goedmoedig-
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· zorgen dat alles wat de 

socialisten doen om zich als 
bedrukten te doen bekla
gen verijdeld wordt . .. door 
hunnen grootsehen onder-
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heid van de Nederlandse sociaal-democraten. Inte
gendeel, sociaal-democraten deden iets dat mis
schien wel kwetsender is dan een stevige scheldpar
tij: zij namen de Nederlandse liberalen niet serieus, 
en negeerden hen merendeels (in ieder geval tot 
voor kort). 

In het navolgende trek ik eerst een aantal alge
mene lijnen met betrekking tot de liberalen, de 
sociaal-democraten en hun onderlinge verhouding, 
en vervolgens maak ik een beeldende schets van de 
afstand tussen de beide groeperingen in het Neder
landse politieke landschap. 

De esacentrische sociaal-democratie 
Het eerste dat opvalt bij bestudering van de verhou
ding tussen liberalen en sociaal-democraten in 
Nederland, is het contrast in de aandacht die zij 
voor elkaar hebben. Liberalen toonden al voor de 
opkomst van het socialisme in ons land veel belang
stelling voor het vraagstuk waarop het hele socialis
me stoelt, de 'sociale quaestie'. En toen het socia
lisme in Nederland terrein won hielden zij nauwge
zet in de gaten hoe het zich ontwikkelde. Van de 

nemingen te behandelen als 
on beteekenende dingen, geeft men door de zwaar
wichtige behandeling aan alles wat zij verzinnen een 
zeker gewicht dat hun natuurlijk zeer welgevallig 
. ,, 
IS . 

Wel gevallig ... , als socialisten ten minste nota 
namen van de aandacht die ze trokken. Veelal 
waren zij immers zozeer met zichzelf bezig, dat de 
buitenwereld hen ontging. Wie van buiten naar de 
discussies in socialistische kringen kijkt, kan zich 
niet aan het gevoel onttrekken dat degenen die daar 
aan het steggelen zijn over de 'juiste' koers, er hei
lig van overtuigd zijn dat de uitkomst van de debat
ten niet alleen van belang is voor de eigen beweging 
maar meteen bepalend is voor héél Nederland. 
Waar socialisten ook sterk in mogen zijn, toch 
zeker niet in het zichzelf wegcijferen. Het socialis
me of, zo u wilt, de sociaal-democratie heeft een 
uitgesproken egocentrisch karakter . 

Vandaar dat sociaal-democraten zelden serieus 
nagingen wat liberalen of confessionelen nu eigen
lijk bewoog. Hoe liberalen dachten over tal van 
politieke vraagstukken of welkê ontwikkelingen 
zich daarin voordeden, het ging aan de sociaal-
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democraten voorbij. Liever volstonden sociaal
democraten met het maken en uitbaten van een 
karikatuur van de hardvochtige, negentiende
eeuwse liberale maatschappij. 

Het liberale aeduld beproifd 
Doordat sociaal-democraten zo op zichzelf ge
fixeerd zijn, lieten zij in het verleden vaak kansen 
liggen om samen met anderen bepaalde doelstellin
gen te verwezenlijken. Zo vlijde een meer étatisti
sche stroming binnen het liberalisme (de sociaal
liberalen, en gedurende de eerste decennia van 
deze eeuw de vrijzinnig-democraten) zich opval
lend dicht tegen de sociaal-democratie aan. Deze 
stroming begroette het socialisme als een bondge
noot in haar streven de scherpe kantjes van het kapi
talisme weg te slijpen. Zij dacht bovendien dat het 
meewerken aan sociale hervormingen, van de 
socialistische partij een gewone hervormingspartij 
zou maken die het einddoel van een volstrekt ande
re maatschappij zou laten schieten. Daarom sloof
den bijvoorbeeld de vrijzinnig-democraten zich uit 
om de soAP politieke verantwoordelijkheid te 
laten dragen: zie de pogingen van hun leiders Bos en 
Marcbant om een kabinet waaraan de SDAP deel
nam tot stand te brengen. DesDA P liet zich dit alle
maal, als was het vanzelfsprekend, aanleunen. 
Tegenover alle moeite die vrijzinnig-democraten 
zich ten behoeve vandes o A P getroostten, staat een 
onthutsende onverschilligheid van de sociaal-demo
craten richting vo B. Niet voor niets merkte 
Marcbant in 1933 (vlak voor zijn toetreden tot een 
kabinet zonder desDA P) over zijn inspanningen ten 
behoeve van de sociaal-democraten op: 'Indien ons 
in deze geschiedenis een fout is toe te rekenen, 
moet het deze zijn, dat wij den ernst, den moed en 
de kracht der sociaal-democraten, hier en elders 
hebben overschat.' 2 Ook later, in de jaren zeven
tig, bleef het in de PvdA telkens stil, wanneer van
uit de vvo (door Geertsema, Vonhoff of Annelien 
Kappeyne van de Coppello) een pleidooi voor een 
opening naar links werd gehouden. 

Nog minder aandacht hadden sociaal-democraten 
voor de hoofdstroom binnen het (Nederlandse) 

liberalisme. Deze werd gezien als 'uit de tijd'; hij 
was op zich niet onverdienstelijk geweest in het 
verleden, maar de moeite van het aanhoren niet 
waard als het ging om het heden of om ·de toe
komst. De toekomst was immers aan het socialis
me, nietwaar? En liberalen deden in sociaal-demo,
cratische ogen niets anders dan op weg naar die toe
komst op de rem te trappen. Het is grappig, althans 
voor een liberaal, om te zien hoe sociaal-democra
ten dit remgedrag-sinds het politieke tij is gekeerd 
- als een boemerang voor de voeten krijgen gewor
pen . 

Achteraf blijkt de liberale kritiek op de, mede 
door toedoen van sociaal-democraten en christen
democraten, uitdijende macht en invloed van de 
overheid, soms niet zozeer achterhaald als wel 
vooruitziend te zijn geweest. Maar bij alle kritiek 
die liberalen op de sociaal-democratie hadden, 
waren er ook waarderende woorden te horen. 
Opvallend is bovendien dat de meer 'rechtse' libe·
ralen de hoop van de sociaal-liberalen dat de socialis
ten zich geleidelijk aan zouden matigen, deelden. 
Zij verschilden alleen van de sociaal-liberalen in 
hun verwachtins dat dit engelengeduld zou vergen. 

Tekenend is de voorspelling die de reeds aange
haalde vrij-liberaal De Beaufort in I 902 noteerde, 
dat de socialisten ' ... de collectivistische republiek 
wel niet tot stand kunnen brengen, maar langza
merhand een arbeiderspartij worden die eenzijdig 
voor de belangen der arbeiders opkomt. Na eeni
gen tijd - maar dit kan nog wel zeer vele jaren 
duren -zal het vuur wel verminderen.' 3 Toen in de 
jaren dertig het vuur inderdaad begon te minderen 
(nadat het nog in februari I 9 3 3 in delen van de 
SOAP was opgeflakkerd rond de muiterij op het 
marineschip De Zeven Provinciiin), ontging dit de 
liberalen niet. In het partijblad van de Liberale 
Staatspartij (Ls P) kon de liberale achterban al in 
april 1 9 34 in een bespreking van het- halfslachtige 
- rapport van de Herzieningscommissie binnen de 
soAP, lezen dat er principieel een en ander binnen 
de sociaal-democratie was veranderd. Daarom was 
er' ... minder reden voor wantrouwen, nu de perio
de van ondemocratische, min of meer revolutionai
re escapades tot het verleden schijnt te behoren. '4 

1. J.P. de Valken M. van Faassen red., 
Danboeken en aantekeninnen van Willem 
Hendrik de Bea'![ort 1874- 1918. Tweede 
band: 1911 - 1918, Den Haag, 1993, 

partijblad De Vrij zinnia-Democraat. 3. De Valk en Van Faassen red., 
Danboeken en aantekeninnen van Willem 
Hendrik de Bea'![ort 1874-1918. Eerste 
band: 1874-1910, Den Haag, 1993, 
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2. Hij schreef dit op 1 april 1 9 3 3 in het 

Het 'elders' sloeg in het bijzonder op 
Duitsland, waar de sociaal -democraten 
- evenals overigens andere democra
tisch denkenden - krachteloos bleken te 
staan tegenover het nationaal-socialisme. 4- De Vrijheid, 10 apri11934· 



Een paar jaar later werd het nieuwe beginselpro
gram waarin de SOAP zich van nogal wat marxisti
sche ballast ontdeed, door menig liberaal tamelijk 
wel willend besproken. Zo constateerde het L s P

Tweede-Kamerlid Biererna ' ... dat de SOAP een 
sterke evolutie doormaakt, waarover ik mij van 
harte verheug' 5. 

Toen de sociaal-democraten in '939 en na de 
oorlog gingen meeregeren, waren de liberalen 
daarmee weliswaar niet gelukkig maar de toon was 
aanzienlijk minder alarmistisch dan eerder wel eens 
het geval was. Zeker, er werd in de jaren vijftig 
gewaarschuwd voor 'de rode machthebbers' die 
bezig waren de vrijheid aan banden te leggen. Maar 
pas eind jaren zestig en in de jaren zeventig nam de 
afkeer van de sociaal-democratie intensere vormen 
aan, toen de PvdA ' ... een reprise [beleefde] van 
ongeveer alles wat in de afgelopen decennia als uto
pische onzin of onpractisch idealisme was opgebor
gen ... ' 6 . Liberalen ervoeren vooral de sfeer die 
door en onder invloed van Nieuw Links werd opge
roepen, als grievend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
volgende citaat van vvo-leider Wiegel: 'Was en is 
de houding van de PvdA ten opzichte van de confes
sionelen te kwalificeren als minachtend, de houding 
ten opzichte van de vvo is ronduit vijandig te noe
men .... De oppositie van Vondeling, die het poli
tiek floret uitstekend wist te hanteren, werd ver
vangen door de botte bijl van Den Uyl. '7 Ook toen, 
in de hoogtijdagen van de polarisatie, werd de deur 
overigens niet dichtgegooid, maar op een kier 
gehouden. De heersende stemming binnen de vvo 
was niet dat de PvdA moest worden afgeschreven, 
eerder dat moest worden gewacht tot de Nieuw
Linkse storm zou zijn uitgewoed. 

Bezetenen tegenover nezetenen 

Al inventariserend, zijn we inmiddels langs een van 
de belangrijkste verschillen tussen liberalen en soci
aal-democraten gescheerd. Er blijkt niet enkel spra
ke te zijn van mensen die er. uiteenlopende denk
beelden op na houden, maar liberalen en sociaal
democraten zijn ook een verschillend slag mensen. 
Sociaal-democraten ontleenden superioriteitsge-

5· Handelinoen Tweede Kamer, 
1 1 november I 936, p. JO I 

6. Citaat uit de Burgerzaallezing van 
J .A.A. van Doorn, Het socialisme als kame
leon. De historische overlevinaskunst van de 
Nederlandse sociaal-democraten, 
Rotterdam, 16 maart I992. 

voelens aan de 'zekerheid' met betrekking tot de 
komst van 'het socialisme' of veronderstelden toch 
in ieder geval het bestaan van een 'progressieve 
meerderheid'. Als zo'n meerderheid niet bij ver
kiezingen tot uitdrukking kwam, werd hierop een 
voorschotje genomen door net te doen alsof de 
meerderheid hun al toebehoorde. Al met al zijn 
sociaal-democraten niet alleen egocentrisch, maar 
vaak komen zij ook arrogant over. Die indruk werd 
nog versterkt doordat menig sociaal-democraat 
andersdenkenden negeerde of op zijn best scham
per tegemoet trad, hen naar hun hoofd slingerend 
dat zij 'ongenuanceerd' of 'populistisch' bezig 
waren. Dergelijke 'discussietechnieken' gingen 
gepaard met een gebrek aan kritische bezinning op 
de eigen opvattingen (wèl een overmaat aan kritiek 
op partijgenoten die het 'fout' zagen). Mensen die 
zo ingenomen zijn met de 'wetenschap' dat ze de 
waarheid in pacht hebben, zijn geneigd zichzelf 
hoogst serieus te nemen en met een dodelijke ernst 
politiek te bedrijven. 

Dit stootte liberalen af. Liberalen relativeren 
het 'politieke spel' veel meer, al was het maar 
omdat zij meer vertrouwen stellen in de mogelijk
heden van het individu om zelf vorm aan zijn leven 
te geven dan in de mogelijkheden van de staat om 
menselijk geluk te bevorderen. Zij kennen ook 
minder zekerheden, en laten zich vooral leiden 
door de gedachte dat de mensheid op de tast ('trial 
and error') vooruit dient te komen. Niet op één 
enkele autoriteit en een keur aan elkaar in de haren 
vliegende exegeten baseren zij zich, maar ieder stelt 
zijn eigen favoriete politieke cocktail samen uit een 
scala aan opvattingen van als liberaal aangemerkte 
denkers en politici, uit de ervaringen die in de men
selijke geschiedenis zijn te vinden en uit eigen 
bespiegelingen op basis van het 'gezond verstand'. 
Liberalen vertonen, in de woorden van de histori
cus Kossmann, een ' ... onprogrammatische 2;in 
voor de werkelijkheid van de eigen tijd' 8 . Deze 
relativerende, ja laconieke instelling is in de eerste 
helft van de twintigste eeuw waarschijnlijk een 
belangrijke oorzaak geweest van de verzwakking 
van de liberale beweging, maar ze hield het bedrij-

7. H. Wiegel, De aelo'!fwaardiaheid van 
een alternatiif, Den Haag, 1974, 
PP· 54-55· 
8. E.H. Kossmann, 'Kenmerken van het 
Nederlands liberaHsme', in: Jaarboek 
DNPP 1992, PP· 222-229, P· 224. 
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ven van politiek wel aangenaam. Is het een wonder 
dat Liberalen vreesden dat àls het dogmatische 
gedram van sociaal-democraten de maatschappij al 
kon veranderen, die maatschappij er niet leuker op 
zou worden? 

Kortom, het type mens dat het socialisme 
omhelst verschilt hemelsbreed van het type dat zich 
tot het liberalisme aangetrokken voelt. Door eigen 
ogen bezien gaat het om een verschil tussen respec
tievelijk een bevlogen en een bezonnen mens, maar 
in de ogen van de ander wordt dit al gauw het ver
schil tussen een bezetene en een gezetene. 

Het politieke landschap aetekend 
Van de vorm, die dus van veel groter belang is dan 
sociaal-democraten vaak beseffen, stap ik over op 
de inhoud. Het zou mij - uiteraard - geen enkele 
moeite kosten hier een lange lijst op te sommen van 
ideologische en praktisch-politieke geschilpunten 
tussen liberalen en sociaal-democraten in Neder
land. Beginnend bij de tegenstelling tussen indivi
duele vrijheid en staatsmacht zou ik via, bijvoor
beeld, de spanning tussen markt en ordening alle 
oude 'strijdpunten' kunnen opgraven. In deze paar
se tijden waarin sommigen worstelen met hun 
eigen afstamming en identiteit, zou dat een prettig 
gevoel van herkenning (en, wie weet, van verlan
gen naar die 'goeie ouwe polarisatietijd ') teweeg 
brengen. Zo'n aanpak zou even vruchteloos zijn als 
de polarisatiepolitiek zelf, tenzij ik erop uit zou zijn 
de ruzie te creëren die, zoals ik in het begin op
merkte, er in het verleden nauwelijks was. 

Met iets meer inspanning zou het mij ook wel 
lukken het tegendeel te doen. Ik zou kunnen beto
gen dat de vorming van een paarse coalitie voor de 
hand lag en gezien de talrijke overeenkomsten tus
sen sociaal-democraten en liberalen eigenlijk veel 
te lang op zich heeft laten wachten. Daarvoor hoef 
ik echt niet terug te gaan tot de gemeenschappelijke 
wortels in de Franse Revolutie, maar ik zou kunnen 
wijzen op het 'organicisme als gemeenschappelijke 
ideologie'9, dat wil grofweg vertaald zeggen dat 
beide stromingen ervan uitgingen - net als de chris-

ten-democratie - dat alles met aiJes in de maat
schappij samenhangt. Wie bijvoorbeeld de begin
selprogramma's uit de jaren vijftig naast elkaar legt, 
kan constateren dat de sociaal-democratische voor
keur voor 'een maatschappelijke structuur met ver
scheidenheid van geledingen en functies, met een 
eigen verantwoordelijkheid voor alle organen ... ' 
wonderwel aansluit op het liberale vertrouwen in 
' ... nieuwe vormen van functionele decentralisatie 
[als] een stap naar de oplossing van de steeds meer 
nijpende vraag, hoe voorkomen kan worden, dat 
het gemeenschapsbesef verdwijnt en de individuele 
mens zich verloren waant in de massa'. 10 Wie zulke 
woorden leest zal daarnaast inzien dat voorzover 
'paars' het 'maatschappelijk kartel' van het mid
denveld wil openbreken 1 1

, liberalen en sociaal
democraten niet alleen afscheid nemen van chris
ten-democratische overmacht maar tevens van het 
eigen verleden. 

In het navolgende is voor een aanpak gekozen 
waarin verschillen noch overeenkomsten worden 
geaccentueerd. Ik zal zowel de Nederlandse sociaal
democratie als het Nederlandse liberalisme binnen 
een matrix situeren. Door afzonderlijke ijkmomen
ten te nemen, zal hopelijk duidelijk worden hoe de 
afstand tussen sociaal-democraten en liberalen zich 
in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld. 

Allereerst dient een toelichting te worden gegeven 
op de in figuur 1 afgebeelde matrix. Twee 'links/ 
rechts-schalen' zijn in deze matrix verwerkt. 
Horizontaal is een schaal geprojecteerd die is geënt 
op de oude (nog tot ver in onze eeuw gebruikte) 
antithese-schaal, waarop de tegenstelling tussen de 
niet-kerkelijke en de confessionele stromingen tot 
uiting komt, zonder dat zij aan die oude indeling 
identiek is. Welke positie een partij op dit horizon
tale spectrum inneemt, wordt bepaald door het 
antwoord op de vraag in welke mate de vaststelling 
van waarden en normen een zaak is van hogerhand 
(en via 'openbaring' tot ons komt of met het oog op 
het 'algemeen welzijn' of de 'wetten der geschiede
nis' wordt verdedigd 1 2 ) dan wel een zaak is van 

9· In navolging van J.A.A. van Doorn, 
'Schets van de Nederlandse politieke 
traditie', in: J. W. de Beus e.a., De ideo
loaische driehoek. Nederlandse politiek in 
hiswrisch perspectiif, Meppel en 
Amsterdam, 1989, pp. 11 -6o, 
pp. 41 -55 
1 o. Beide citaten zijn genomen uit de 

beginselprogramma's die golden in het 
midden van de jaren vijftig. Dat het 
organi(cisti)sch denken diepe wortels in 
het Nederlandse liberalisme heeft, blijkt 
uit het merendeel van de portretten van 
vooraanstaande liberalen in: G.A. van 
der List en P.G.C. van Schie red., Van 
Thorbecke lOL Telders. Ho'!Jdpersonen uit de 

aeschiedenis van het Nederlandse liberalisme 
vóór 1940, Assen en Maastricht, 1993 
1 1. F. Bolkestein, 'Hoe liep de weg naar 
paars?' in: P.G.C. van Schie red., Tussen 
polarisatie en paars. De 1 00-jariae verhou
dino tussen liberalen en socialisten in 
Nederland, Kampen, 1995, 
pp. 174-18o,p. 179 
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GEESTELIJK/CULTUREEL 

Vaste normen Individuele vrijheid 

Vrije markt 

Planeconomie 

FIGUUR 1. 

ieder individu zèlf. Verticaal is de tegenwoordig 
(nog altijd) gehanteerde links/ rechts-schaal, op 
basis van de tegenstelling staat versus vrijheid 
(ordening versus spontane processen) in het soci
aal-economisch leven, afgebeeld. De positie die een 
partij op dit spectrum inneemt is afhankelijk van de 
mate waarin zij de staat of door de staat gesanctio
neerde collectiviteiten wil laten ingrijpen in het 
vrije spel der maatschappelijke krachten. 

Bij een voorlopige invulling zal duidelijk zijn dat 
we het liberalisme in de rechterbovenhoek kunnen 
vinden, de sociaal-democratie eerder in de onder
ste rij. De christen-democraten bevinden zich in de 
linkerkolom. Op derde stromingen zal ik hier ech
ter niet ingaan. Voordat sociaal-democratie en libe
ralisme preciezer kunnen worden geplaatst, moet 
eerst de matrix worden verfijnd. 

Op de (verticale) materiële as kunnen de voor
standers van een meer planmatige economie wor
den onderscheiden in degenen die de produktie
middelen in staatseigendom willen brengen of ten 
minste een collectieve planning van de produktie 
voorstaan, en degenen die de vrije produktiewijze 
als zodanig ongemoeid willen laten maar sturing in 
de richting van bepaalde collectief vastgestelde doe-

1 2. Confessionelen èn socialisten zullen 
ongetwijfeld de verschillen tussen waar
den en normen met een metafysische en 
die met een historisch-materialistische 
oorsprong benadrukken, maar daartus
sen bestaat in zoverre geen verschil dat 
een individu zich in beide gevallen maar 
heeft te schikken naar waarden en 

len (zoals verkleining van de sociaal-economische 
verschillen, maar ook bijvoorbeeld dienstbaarheid 
van het economisch potentieel aan een excessieve 
militaire kracht van de natie) gewenst achten. 
Voorstanders van de vrije markt kunnen op hun 
beurt worden onderverdeeld in degenen die een 
klassiek 'laissez faire' -beleid propageren, en dege
nen die de staat willen inschakelen om ervoor te 
zorgen dat elk individu zoveel mogelijk gelijke kan 
sen heeft. Op de (horizontale) geestelijk/ culturele 
as kunnen de aanhangers van vaste normen worden 
onderscheiden in degenen die erop uit zijn dat ieder 
mens deze normen verinnerlijkt - een alomvatten
de (totalitaire) benadering met als doel het schep
pen van een 'nieuwe mens' - , en degenen die zich 
ermee tevreden stellen als mensen zich in het maat
schappelijk verkeer volgens deze vaste normen 
gedragen (ook al onderschrijven ze die normen 
eigenlijk niet). Zij die normering een zaak van ieder 
individu zelf vinden, kunnen worden onderver
deeld in degenen die menen dat ieder mens inhe
rent (van nature) over het vermogen beschikt in 
vrijheid morele keuzen te maken, en degenen die 
stellen dat een mens een zekere opvoeding (tot 
'burgerschap') moet hebben genoten vooraleer hij 
in staat is dergelijke keuzen te maken. 

Als we nu met meer precisie proberen vast te 
stellen waar in deze matrix de sociaal-democratie 
en het liberalisme in Nederland zich bevinden, 
komen we voor drie problemen te staan. Ten eer
ste doet een reductie van politieke opvattingen tot 
een tweetal keuzevraagstukken, de werkelijkheid 
geen recht. Twee personen die binnen deze matrix 
dezelfde positie innemen, kunnen haaks op elkaar 
staande opvattingen hebben over onderwerpen als 
rechtshandhaving en buitenlandse politiek. Met 
deze tekortkoming moeten wij rekening houden 
maar tegelijkertijd leren leven, omdat elke voorstel
ling van de werkelijkheid een vereenvoudiging is. 
En zonder een zekere mate van simplificatie laat de 
werkelijkheid zich weer niet begrijpen. Ten tweede 
zal blijken dat de positie van de beide politieke stro
mingen niet statisch is. Als een partij zich nu op een 
bepaalde plek bevindt, is de kans groot dat ze daar 

normen die hem vreemd zijn en waarvan 
anderen exclusieve 'kennis' claimen. 
Daarom zullen in het navolgende de soci · 
aal-democraten op deze schaal soms in 
de buurt van de confessionelen zijn te 
vinden, hoewel zij zich op de traditionele 
antithese-schaal steevast nabij de libera
len bevonden. 
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enkele decennia later niet meer wordt aan
getroffen. Dit probleem is te verhelpen door een 
aantal momenten in de geschiedenis te prikken 
waarop de positie wordt bepaald. Op die wijze 
komt de dynamiek van een partij direct in de matrix 
tot uitdrukking. Ten derde is geen van beide stro
mingen een monolithisch blok, maar bestaan er 
diverse inzichten en opvattingen die in verschillen
de posities binnen de matrix resulteren. Dit pro
bleem zal hier zoveel mogelijk worden omzeild 
door telkens een schatting te maken van het 'zwaar
tepunt' binnen de besproken stroming/partij (met 
inachtneming van een zekere marge), en voor lief te 
nemen dat in de buurt van dat zwaartepunt of ver 
daarvandaan nog een aantal individuele vertegen
woordigers van de stroming zijn aan te treffen. 

De positie van de Nederlandse sociaal-democratie 

Nu ik op het punt ben beland dat kan worden over
gegaan tot een plaatsbepaling van sociaal-democra
tie en liberalisme binnen de geschetste matrix, 
begin ik maar meteen met het 'gevaarlijkste' deel 
van de onderneming: een vastpinning van de positie 
van 'uw' politieke stroming (zie figuur 3, waarin de 
onderste helft van figuur 2 is uitvergroot). Waar ik 
zo dadelijk de liberalen neer zet zal u misschien 
koud laten, maar u bent er natuurlijk op gespitst dat 
zo'n buitenstaander u geen onrecht doet. Mocht ik 
in uw ogen het zwaartepunt van 'uw stroming ver
keerd bepalen, bedenk dan wel dat niet alleen uw 
zelfbeeld politiek relevant is maar evenzeer het 
beeld dat anderen van u hebben. 

De SOAP heeft lange tijd vastgehouden aan de 
collectivisering van de economie, of tenminste van 
de voornaamste sectoren ervan. Daarom moet deze 
partij in de eerste decennia van deze eeuw op de 
verticale as een flink eind naar onderen worden 
gesitueerd. Op onze horizontale as bevond de jonge 
SOAP zich betrekkelijk ver naar links, want in het 
begin was het geloof in een nieuwe maatschappij 
bevolkt door een nieuwe, betere menssoort, nog 
groot. Dat ik de partij niet helemaallinks op deze as 
zet, heeft te maken met het verschijnsel dat niet alle 
sociaal-democraten even bezield waren door dit 
geloof in de maakbaarheid van de mens. 

Fundamentele veranderingen in het sociaal
democratische gedachtengoed treffen we pas in de 
loop van de jaren dertig aan. Natuurlijk stond het 
denken vóór die tijd niet stil. Toch was het in de 
jaren twintig nog niet werkelijk tot een afscheid van 
oude dogma's gekomen. Daarentegen was de soAP 

vlak voor de Tweede Wereldoorlog op de materië
le as inmiddels een eind naar boven geschoven, 
doordat ze zich (voorlopig) meer op het bestrijden 
van de ongewenste gevolgen van het kapitalistische 
systeem wenste te richten dan op het ondergraven 
van de fundamenten ervan. Ook het geloof in de 
'nieuwe mens' was geleidelijk aan gaan tanen, al 
voorkwam het cultuursocialisme van zowel 
Banning c.s. als van Vorrink met zijn AJ c dat de 
soAP op de geestelijk/ culturele as erg ver naar 
rechts opschoof. 

Na de oorlog kan de beweging licht in opwaart
se richting worden doorgetrokken. De reden daar
voor is niet dat collectivisering van de voornaamste 
sectoren van de economie uit het beginselprogram 
zou zijn geschrapt, maar dat de voorlieden van de 
PvdA - hoewel zij samen met de KVP eendrachtig 
werken aan het opzetten van 'ordenende' structu
ren voor de economie - het beginselprogram niet 
dagelijks leken open te slaan. OrdeningsneUen 
waren weliswaar uitgeworpen, maar erg veel moei
te om de economie daadwerkelijk erin te vangen 
werd nu ook weer niet gedaan. Voor wat betreft de 
horizontale as raakte, na een korte periode waarin 
door het personalistisch socialisme prikkels tot 
gedragsbeïnvloeding werden gegeven, het streven 
naar een nieuw soort, idealer mens steèds verder 
uit zicht, zodat de sociaal-democratie verder naar 
rechts opschoof. 

Dat streven stak in de loop van de jaren zestig 
wèl weer de kop op met de groeiende kritiek op het 
consumptiegedrag van de welvarender Neder
landers. Op zulke terreinen als de strafrechtpleging 
en het welzijnswerk raakte de sociaal-democratie 
bovendien doordrenkt van de gedachte dat de mens 
'goed' te maken is, voorzover hij dat al niet van 
nature zou zijn. Zulke ideeën over hoe de mens zou 
moeten zijn, wijken principieel nogal af van een 
ideaal dat tegelijkertijd in sociaal-democratische 
kringen opgeld deed, namelijk het ideaal van 
'bevrijding' van mensen uit de (vanzelfsprekend 
'kapitalistiese') structuren. Het gevolg is dat in de 
jaren zeventig binnen de PvdA de 'smalle marges' 
op onze horizontale as toch behoorlijk breed wer
den. Omdat in die tijd een enorm wantrouwen ten 
opzichte van het bedrijfsleven en van alles wat naar 
'markt' riekt heerste, vond op de verticale as, waar 
decennialang een beweging in de richting van 
acceptatie van marktelementen was te zien, een 
regressie plaats. 

In de tweede helft van de jaren tachtig raakte de 
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FIGUUR 3· 

PvdA opnieuw in een identiteitscrisis, waaruit ze 
(nog steeds) tracht te komen door zich meer dan 
ooit los van haar verleden te maken. In toenemende 
mate verdisconteert de partij de maatschappelijke 
realiteit van individualisering in haar politieke den
ken en handelen, al zullen waarschijnlijk weinig 
sociaal-democraten zo ver gaan dat zij het (andere) 
individu hun volledige vertrouwen schenken. Ook 
het besef dat de vrije markt toch op zijn minst de 
basis vormt van een goed functionerende econo
mie, is gegroeid. In figuur 3 wordt duidelijk dat de 
sociaal-democratie zich momenteel beweegt in de 
richting van het gebied op de matrix waarbinnen 
het liberalisme is te vinden. Daarbij loopt iemand 
als Riek van der Ploeg duidelijk voorop, terwijl 
nogal wat kiezers die vanouds hun thuis bij de PvdA 
hadden, de partij maar moeilijk kunnen volgen in 
de beweging weg van de vertrouwde positie. 

De positie van het Nederlandse liberalisme 

Bij het spelen van de altijd lastige wedstrijd op het 
terrein van de tegenstander is het prettig als men 
nog een 'thuiswedstrijd' voor de boeg heeft. Mijn 
politieke 'thuis' bevindt zich binnen de hier 
geschetste matrix in de rechterbovenhoek. In figuur 
4 is deze hoek uitvergroot, om beter te kunnen 
weergeven in welke hoeken van het veld de 
Nederlandse liberalen op gezette tijden waren te 
vinden. 

Rond het midden van de negentiende eeuw (de 
tijd van Thorbecke) stonden de Nederlandse libera
len vrij hoog op de materiële as. Anders dan u wel
licht veronderstelt, treffen we ze niet helemaal 
bovenin aan, omdat een zuivere 'laissez faire' -poli
tiek door hen nooit is bedreven. Thorbeeke's 
inzicht dat de staat een verantwoordelijkheid heeft 
op het gebied van de armenzorg (hoe mager die ook 
moge zijn in de ogen van kinderen van de verzor-

~--------~------~MATERIEEL 

FIGUUR 4· 

gingsstaat), past bijvoorbeeld niet in het aan de 
nachtwakerstaat toegeschreven takenpakket. In die 
tijd gingen liberalen er van uit dat niet iedereen 
zonder meer in staat was om verstandig met vrij
heid en de daarbij horende verantwoordelijkheid 
om te springen. Om de goede keuzes te kunnen 
maken, diende men zich door puur verstandelijk 
inzicht te laten leiden. Dit vormde mede de achter
grond van het toenmalige liberale verzet tegen alge
meen kiesrecht; een kiezer diende toch een mini
male graad van ontwikkeling te hebben. De libera
len uit het midden van de negentiende eeuw neig
den daarom naar enige bevoogding op geestelijk/ 
cultureel vlak. 

Naarmate de negentiende eeuw vorderde, 
groeide onder liberalen de voorkeur voor het 
ondernemen van een offensief om het volk te 
'beschaven'. Hieraan lag enerzijds de overtuiging 
ten grondslag dat ieder mens in staat moest worden 
geacht een waardig, zelfstandig bestaan op te bou
wen als hij maar beschikte over de meest basale 
(geestelijke en materiële) gereedschappen, maar 
anderzijds speelde ook de vrees mee voor moreel 
verval (een vrees die in hetfin de siècle groeide) en 
de wens dit verval te keren (erg fatalistisch waren 
de liberalen dus ook weer niet). Op onze horizon
tale as schoven de liberalen dus naar links, terwijl 
op de verticale as ook liberalen steeds vaker een 
beroep op de staat deden om mensen te helpen fit 
aan de strijd om het bestaan deel te nemen. 

Die beweging naar linksonder zette door, ook 
toen vanaf de eeuwwisseling de liberale wegen 
scheiden. In het interbellum stonden er uiteindelijk 
twee liberale partijen op het politieke toneel. De 
'rechtse', meer klassiek-liberale LS ll is vooral op de 
geestelijk/ culturele as verder opgeschoven. De 
campagne om (zelf)discipline aan te kweken, 
bracht deze partij tot een sterke nadruk op de nood-
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zaak van gezag en tot een toenadering van de op 
christelijke grondslag staande partijen; menig libe
raal sprak zelfs van een christelijk-liberale 'synthe
se'. De 'linkse', meer sociaal-liberale VDB trok 
vooral de lijn op de verticale materiële as door. Zijn 
streven de voorwaarden tot ontplooiing van elk 
individu gelijk te maken, bracht de bond in prak
tisch-politiek opzicht vaak zij aan zij met de sociaal-

. democratie. De vrijzinnig-democraten onder
scheidden zich van de sociaal-democraten vooral 
door hun geloof in de heilzame kracht van de parti
culiere ondernemingszin. 

Na de oorlog steunden de liberalen, niettegen
staande hun waarschuwingen voor een overmatig 
vertrouwen in en voor machtstoedeling aan collec
tieve organen, de uitbouw van de verzorgingsstaat. 
Zij deelden in ieder geval de overtuiging dat ieder 
mens in staat moet worden gesteld het beste uit 
zichzelf te halen, maar tekenden daarbij ~el aan dat 
'het beste' van individu tot individu verschilt. De 
liberalen waren vooral op de horizontale as in 
beweging, dat wil zeggen dat zij in toenemende 
mate het nemen van morele besluiten aan het indi
vidu zelf wilden overlaten en afkerig raakten van 
maatschappelijke organisaties, of een staat, die het 
'beter' menen te weten. Die beweging vond aan 
het begin van de jaren tachtig haar uiterste grens 
toen onder Ed Nijpels de leus wordt aangeheven 
dat liberalisme een kwestie is van 'gewoon jezelf 
kunnen zijn'. 

De v v D heeft hiervan de laatste jaren nadrukke
lijk afstand genomen, en keert op de horizontale as 
weer enigszins op haar schreden terug. De overtui
ging heeft postgevat dat een vrije samenleving pas 
goed draait als zij steunt op een aantal deugden die 
zonodig aan de burgers mogen worden voorgehou
den. De liberale voorman Bolkestein sprak zelfs uit 
dat er behoefte is aan een 'bezielend verband', 
waarbinnen hij een plaats zag weggelegd voor chris
telijke waarden. Op de verticale as is het liberale 
streven meer en meer gericht op het terugdringen 
van de rol van de staat op die terreinen waar niet 
vast staat dat hij beter presteert dan de markt. Dit 
streven wordt gevoed door de gedach e dat mensen 
vergeleken met eerdere generaties meer weerstand 
en vermogen hebben ontwikkeld, zodat zij vaker in 
staat moeten worden geacht zelf zorg te dragen 
voor voorzieningen die in het verleden wellicht een 
collectieve aanpak behoefden. De vvDschuift daar
mee op de verticale as iets omhoog. 

De rode (haperende) streep en de blauwe 
(middelpuntzoekende) krina 

In figuur 5 zijn de ontwikkelingen binnen de soci
aal-democratie en het liberalisme in Nederland bij
een gebracht. Wat direct opvalt is dat beide stro
mingen een andersoortige beweging maken. De 
sociaal-democratie stevent, vanaf het moment dat 
zij is gaan 'schuiven', in een vrijwel rechte lijn af op 
het gebied waarbinnen het liberalisme zich bevindt. 
Alleen rond de jaren zeventig leek deze ontwikke
ling even te worden omgebogen, maar achteraf 
bezien ging het om niet meer dan een flinke hape
ring. Het liberalisme daarentegen is in een baan 
rondom zijn eigen as gedraaid. Nu deze baan bijna 
voltooid is, blijkt dat er geen sprake is van een mooi 
sluitende cirkel of ellips. Het lijkt er eerder op alsof 
een middelpuntzoekende kracht op het liberalisme 
inwerkt. 

Uit deze bewegingen, de rode (haperende) 
streep en de blauwe (middelpuntzoekende) kring, 
kunnen we ten minste twee verschijnselen aflezen. 
Het eerste verschijnsel heeft betrekking op de bete
kenis voor beide politieke stromingen van de oor
spronkelijke beginselen. De sociaal-democratie is 
ver van haar oorsprong afgedreven. Voor een 
beweging die zich altijd zo in het eigen verleden 
heeft verdiept, moet het een bittere ervaring zijn te 
merken dat dit verleden niet langer houvast biedt. 
De onzekerheid over eigen doel, beginselen en 
identiteit, kortom de crisis waarin de Nederlandse 
sociaal-democratie zich bevindt, komt even spre
kend uit de rode streep naar voren als de tot nog toe 
beproefde therapieën: het zich schrap zetten op de 
grond die men niet wenst te verlaten tegenover het 
betreden van het liberale huis om daar als nieuw 
familielid verder te leven. Voor de liberalen daar
entegen hebben de beginselen allerminst afgedaan. 
Zoekende zijn zij net zozeer als hun sociaal-demo
cratische partners, maar zij zoeken nog steeds naar 
een evenwichtige mix van liberale uitgangspunten. 
Van 'ontideologisering' hebben de liberalen geen 
last; van een identiteitscrisis evenmin. Natuurlijk 
kan een criticaster het ook zo interpreteren dat 
sociaal-democraten vooruit gaan terwijl liberalen 
doldraaien rond een verouderd kompas. Maar 
zolang sociaal-democraten er niet in slagen voor 
zichzelf een zelfstandige, niet van anderen afgeleide 
identiteit te definiëren, lijkt de liberale positie van 
bedaagde levenswijsheid te verkiezen boven de 
midlife-crisis waarin de sociaal-democratie zich 
bevindt. 
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Het tweede verschijnsel betreft de onderlinge 
afstand. Uit figuur 5 blijkt duidelijk waarom samen
werking tussen liberalen en sociaal-democraten 
gedurende vrijwel de gehele afgelopen eeuw een 
onhaalbare kaart was: de afstand was eenvoudigweg 
te groot. Alleen in de eerste periode na de Tweede 
Wereldoorlog en op dit moment is de afstand klein 
genoeg om te (kunnen) worden overbrugd. Tege
lijkertijd is van een automatisme van samenwerking 
geen sprake. Juist nu, op het moment dat de soci
aal-democratie het liberale terrein dichter is gena
derd dan ooit tevoren, maken de liberalen een 
beweging die hen wegvoert van het gebied waarop 
de sociaal-democraten zich bevinden. Als de chris
ten-democraten, die zich momenteel in een nog 
verwardere toestand bevinden dan de sociaal
democraten, zich op de juiste plek weten te positio
neren, zou de relatieve afstand tussen liberalen en 
sociaal-democraten toch te groot kunnen blijken 
om 'paars-n' mogelijk te maken. Blauw en rood 
hoeven niet per se te vloeken om van elkaar 
gescheiden te blijven. 
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